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THÔNG BÁO
Về việc: Kế hoạch làm hàng và miễn lưu bãi tại công ty TNHH Cảng Phước Long
trong dịp Tết Dương lịch năm 2021 và Tết Âm Lịch Tân Sửu
Kính gửi: -

QUÝ HÃNG TÀU / ĐẠI LÝ HÃNG TÀU
QUÝ KHÁCH HÀNG

Cảng Phước Long xin chân thành cảm ơn sự cộng tác và ủng hộ của Quý khách hàng trong
suốt thời gian qua.
Để đảm bảo duy trì các hoạt động và phục vụ cho các hãng tàu, đại lý hãng tàu và khách
hàng một cách tốt nhất, công ty TNHH Cảng Phước Long xin thông báo kế hoạch làm hàng và
miễn lưu bãi trong dịp Lễ như sau:
Ngày lễ chính thức bao gồm:
o Tết Dương Lịch 2021
01 ngày – Thứ Sáu (01/01/2021)
o Tết Âm lịch Tân Sửu
07 ngày – Từ thứ Tư (10/02/2021) đến hết Thứ Ba ( 16/02/2021)
(từ 29 tháng chạp năm Canh Tý đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu)
- Trong thời gian nghỉ Lễ, công ty TNHH Cảng Phước Long vẫn phục vụ xếp dỡ xuất nhập
tàu, hạ bãi container hàng xuất tàu và nâng hạ container rỗng như bình thường.
- Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu đóng rút hàng trong thời gian nghỉ Lễ , đề nghị
Quý Hãng tàu, Đại lý hãng tàu và Quý khách hàng thông báo cho Cảng trước thời gian nghỉ
Lễ 24 giờ ( bằng fax hoặc email ). Cảng sẽ bố trí phục vụ bình thường nhằm đảm bảo hoạt
động kinh doanh của Quý khách hàng được thuận lợi, xuyên suốt.
- Ngoài ra, để hỗ trợ cho các Hãng tàu, đại lý hãng tàu và khách hàng, công ty TNHH Cảng
Phước Long sẽ miễn phí lưu kho, lưu bãi cụ thể:
o Tết Dương Lịch 2021: Một (01) ngày - Thứ Sáu (01/01/2021)
o Tết Âm lịch Tân Sửu 2021: Bảy (07) ngày – Từ thứ Tư (10/02/2021) đến hết Thứ
Ba ( 16/02/2021)
Miễn phí lưu kho, lưu bãi sẽ áp dụng cho tất cả các container hàng và container rỗng tại
Cảng và hệ thống Depot Cảng trong dịp Lễ.
Công ty TNHH Cảng Phước Long xin thông báo cho Quý Hãng tàu, Đại lý hãng tàu, khách
hàng để biết chủ động trong việc bố trí, sắp xếp công việc.
Kính chúc Quý khách hàng cùng gia đình có một kỳ nghỉ Lễ an lành, hạnh phúc.
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