VESSEL DISCHARGE PROCEDURE
CONTAINER PICK UP PROCEDURE

Dành cho Khách hàng LAIP (For LAIP s Customer only)

QUY TRÌNH DỠ TÀU HÀNG XÁ - GIAO THẲNG SÀ LAN
(BULK VESSEL DISCHARGE - DIRECT BARGE DELIVERY)

Phòng Kinh Doanh
(CS)

Luồng Vào (In)

(1)

(2)

ĐẠI LÝ TÀU
• Cung cấp thông tin tàu đến, thông số kỹ thuật
của tàu biển, hàng hóa.
• Chứng từ hàng hóa nhập tàu (B/L, Manifest, Sơ
đồ xếp hàng)
CHỦ HÀNG

CHỦ HÀNG
•

Cầu tàu
(Wharf)

Phòng Khai thác
(Operations Department)

Ký hợp đồng, đăng ký kế hoạch
làm hàng, thực hiện các thủ tục
thanh toán theo quy định của Cảng
Quốc Tế Long An

•
•
•

Cung cấp danh sách phương tiện nhận hàng trước
khi tàu đến 08 tiếng đồng hồ
Xuất trình Lệnh giao hàng (DO)
Nhận CIO - Lệnh giao nhận hàng (LAIP phát hành)

(3)

Tàu

CHỦ HÀNG :

- Hoàn tất thủ tục hải quan
- Xuất trình CIO có xác nhận của Hải quan
- Phối hợp cùng bảo hiểm & giám định làm mớn
nước lần đầu cho tàu. Nếu tàu không thể giám
định bằng mớn nước thì chủ hàng, giám định,
bảo hiểm, cảng cùng ký biên bản ghi rõ: số liệu
hàng hóa lấy theo số liệu cân thực nhận.

(4)

Luồng Ra (Out)

Dỡ hàng (Cargo Discharge)

LAIP :
- Dỡ hàng lên Phễu chứa
hàng (hàng xá)

(5a) Giao xá: Rót hàng xá
lên xe ben, cân hàng

(5a)

(5b)

(5b) Đóng bao: Rót hàng lên
Phễu đóng bao, cân hàng,
may bao, xếp hàng lên xe tải

CHỦ HÀNG:
Kiểm tra & xác nhận ROROC &
các chứng từ liên quan để tiến
hành hoàn tất việc thanh toán.

ĐẠI LÝ TÀU:
- Kiểm tra & xác nhận PDR &
các yêu cầu dịch vụ tàu để tiến
hành hoàn tất việc thanh toán.

CHỦ HÀNG & GIÁM ĐỊNH
Giám định mớn nước cung cấp số liệu cho
cảng sau khi hoàn tất việc dỡ hàng (nếu
có).
(8)

ĐẠI DIỆN TÀU/ CHỦ HÀNG/ LAIP
- LAIP tổng hợp số liệu & in chứng từ kết
toán tàu/ Báo cáo tàu rời cảng (PDR)
- Ký Biên bản kết toán hàng với tàu
(ROROC)

Xe ben cảng

LAIP:
(6a) Đổ hàng xá xuống sà lan
(6b) Chất xếp bao xuống sà lan

(6a)

Xe tải cảng
Biên bản kết
toán với sà lan

(6b)

CHỦ HÀNG/ LAIP/ SÀ LAN
Ký xác nhận Biên bản kết toán
với sà lan

(7)

Sà lan/ Ghe khách hàng

@ Bản quyền thuộc LAIP (Copyright by LAIP)

Dành cho Khách hàng LAIP (For LAIP s Customer only)

QUY TRÌNH DỠ TÀU HÀNG BAO - GIAO THẲNG SÀ LAN
(BAG VESSEL DISCHARGE - DIRECT BAG DELIVERY VIA BARGE)

Phòng Kinh Doanh
(CS)

Luồng Vào (In)

(1)

(2)

ĐẠI LÝ TÀU
• Cung cấp thông tin tàu đến, thông số kỹ thuật
của tàu biển, hàng hóa.
• Chứng từ hàng hóa nhập tàu (B/L, Manifest, Sơ
đồ xếp hàng)
CHỦ HÀNG

CHỦ HÀNG
Ký hợp đồng, đăng ký kế hoạch
làm hàng, thực hiện các thủ tục
thanh toán theo quy định của
Cảng Quốc Tế Long An

•
•
•

(3)

Tàu

CHỦ HÀNG :

- Hoàn tất thủ tục hải quan
- Xuất trình CIO có xác nhận của Hải quan
(4)

Cung cấp danh sách phương tiện nhận hàng trước
khi tàu đến 08 tiếng đồng hồ
Xuất trình Lệnh giao hàng (DO)
Nhận CIO - Lệnh giao nhận hàng (LAIP phát hành)

LAIP :

Dỡ hàng (Cargo Discharge)

Luồng Ra (Out)

Cầu tàu
(Wharf)

Phòng Khai thác
(Operations Department)

- Dỡ hàng bao từ tàu
(5a) Giao thẳng qua sà lan: Dỡ từng
mã hàng từ Tàu sang Sà lan cập mạn,
kiểm đếm & xác nhận số lượng bao
(5b) Giao sà lan đánh vòng: Dỡ
từng mã hàng từ Tàu qua Xe tải cảng
chuyển qua bến Sà lan xuất bao; kiểm
đếm & xác nhận số lượng bao

CHỦ HÀNG:
Kiểm tra & xác nhận ROROC &
các chứng từ liên quan để tiến
hành hoàn tất việc thanh toán.

ĐẠI LÝ TÀU:
- Kiểm tra & xác nhận PDR &
các yêu cầu dịch vụ tàu để tiến
hành hoàn tất việc thanh toán.

(6b) Xuất bao xuống sà lan

(8)

(5a)

Xe tải cảng

LAIP:
ĐẠI DIỆN TÀU/ CHỦ HÀNG/ LAIP
- LAIP tổng hợp số liệu & in chứng từ kết
toán tàu/ Báo cáo tàu rời cảng (PDR)
- Ký Biên bản kết toán hàng với tàu
(ROROC)

(5b)

Biên bản kết
toán với sà lan

(6b)

CHỦ HÀNG/ LAIP/ SÀ LAN
Ký xác nhận Biên bản kết toán
với sà lan
Sà lan/ Ghe khách hàng
(7)

@ Bản quyền thuộc LAIP (Copyright by LAIP)

Dành cho Khách hàng LAIP (For LAIP s Customer only)

QUY TRÌNH DỠ TÀU HÀNG XÁ - GIAO THẲNG XE
(BULK VESSEL DISCHARGE - DIRECT TRUCK DELIVERY)

Phòng Kinh Doanh
(CS)

Luồng Vào (In)

(1)

CHỦ HÀNG
Ký hợp đồng, đăng ký kế hoạch
làm hàng, thực hiện các thủ tục
thanh toán theo quy định của
Cảng Quốc Tế Long An

Cầu tàu  Cổng cảng
(Wharf  Gate)

Phòng Khai thác
(Operations Department)

(2)

(3)

ĐẠI LÝ TÀU
• Cung cấp thông tin tàu đến, thông số kỹ thuật
của tàu biển, hàng hóa.
• Chứng từ hàng hóa nhập tàu (B/L, Manifest, Sơ
đồ xếp hàng)
CHỦ HÀNG
•

•
•

Cung cấp danh sách phương tiện nhận hàng trước
khi tàu đến 08 tiếng đồng hồ
Xuất trình Lệnh giao hàng (DO)
Nhận CIO - Lệnh giao nhận hàng (LAIP phát hành)

Tàu

CHỦ HÀNG :

- Hoàn tất thủ tục hải quan
- Xuất trình CIO có xác nhận của Hải quan
- Phối hợp cùng bảo hiểm & giám định làm mớn
nước lần đầu cho tàu. Nếu tàu không thể giám
định bằng mớn nước thì chủ hàng, giám định,
bảo hiểm, cảng cùng ký biên bản ghi rõ: số liệu
hàng hóa lấy theo số liệu cân thực nhận.

(4)

Luồng Ra (Out)

Dỡ hàng (Cargo Discharge)

LAIP :
- Dỡ hàng lên Phễu chứa
hàng (hàng xá)

(5b)
(5a) Giao xá: Rót hàng xá
lên xe ben
(5b) Đóng bao: Rót hàng lên
Phễu đóng bao, cân hàng,
may bao, xếp hàng lên xe tải

CHỦ HÀNG:
Kiểm tra & xác nhận ROROC &
các chứng từ liên quan để tiến
hành hoàn tất việc thanh toán.

ĐẠI LÝ TÀU:
- Kiểm tra & xác nhận PDR & các
yêu cầu dịch vụ tàu để tiến hành
hoàn tất việc thanh toán.

Xe ben khách hàng

CHỦ HÀNG & GIÁM ĐỊNH
Giám định mớn nước cung cấp số liệu
cho cảng sau khi hoàn tất việc dỡ
hàng (nếu có).
(8)

ĐẠI DIỆN TÀU/ CHỦ HÀNG/ LAIP
- LAIP tổng hợp số liệu & in chứng từ
kết toán tàu/ Báo cáo tàu rời cảng
(PDR)
- Ký Biên bản kết toán hàng với tàu
(ROROC)

(5a)

XE KHÁCH HÀNG
- Ký xác nhận Phiếu cân
- Xuất trình Phiếu cân (LAIP
cấp) & Phiếu vận chuyển (chủ
hàng cấp)

Xe tải khách
hàng

(6)
Phiếu cân

CIR

(7)

CHỦ HÀNG/ LAIP
Ký xác nhận Phiếu giao nhận
hàng (CIR) vào cuối mỗi ngày

@ Bản quyền thuộc LAIP (Copyright by LAIP)

Dành cho Khách hàng LAIP (For LAIP s Customer only)

QUY TRÌNH DỠ TÀU HÀNG BAO - GIAO THẲNG XE
(BAG VESSEL DISCHARGE - DIRECT TRUCK DELIVERY)

Phòng Kinh Doanh
(CS)

Ký hợp đồng, đăng ký kế hoạch
làm hàng, thực hiện các thủ tục
thanh toán theo quy định của
Cảng Quốc Tế Long An

(2)

(3)

ĐẠI LÝ TÀU
• Cung cấp thông tin tàu đến, thông số kỹ thuật
của tàu biển, hàng hóa.
• Chứng từ hàng hóa nhập tàu (B/L, Manifest, Sơ
đồ xếp hàng)
CHỦ HÀNG
•
•
•

Luồng Ra (Out)

Tàu

CHỦ HÀNG :
(4)

- Hoàn tất thủ tục hải quan
- Xuất trình CIO có xác nhận của Hải quan

Cung cấp danh sách phương tiện nhận hàng trước
khi tàu đến 08 tiếng đồng hồ
Xuất trình Lệnh giao hàng (DO)
Nhận CIO - Lệnh giao nhận hàng (LAIP phát hành)

Dỡ hàng (Cargo Discharge)

Luồng Vào (In)

(1)

CHỦ HÀNG

Cầu tàu  Cổng cảng
(Wharf  Gate)

Phòng Khai thác
(Operations Department)

LAIP:
- Dỡ hàng bao từ tàu xếp lên xe
- Kiểm đếm & xác nhận số lượng
bao

CHỦ HÀNG:
Kiểm tra & xác nhận ROROC &
các chứng từ liên quan để tiến
hành hoàn tất việc thanh toán.
(8)

ĐẠI LÝ TÀU:
- Kiểm tra & xác nhận PDR & các
yêu cầu dịch vụ tàu để tiến hành
hoàn tất việc thanh toán.

ĐẠI DIỆN TÀU/ CHỦ HÀNG/ LAIP
- LAIP tổng hợp số liệu & in chứng từ
kết toán tàu/ Báo cáo tàu rời cảng
(PDR)
- Ký Biên bản kết toán hàng với tàu
(ROROC)

XE KHÁCH HÀNG/ CHỦ
HÀNG/ LAIP
(7)

Ký xác nhận Phiếu giao nhận
hàng (CIR) / Phiếu vận chuyển
từ chủ hàng (nếu có)

(5)

Xe tải khách
hàng
(6)
Phiếu cân

CIR

@ Bản quyền thuộc LAIP (Copyright by LAIP)

Dành cho Khách hàng LAIP (For LAIP s Customer only)

QUY TRÌNH DỠ TÀU HÀNG XÁ - NHẬP KHO
(BULK VESSEL DISCHARGE – WAREHOUSE RECEIVING)

Phòng Kinh Doanh
(CS)

(1)

Luồng Vào (In)

Cầu tàu
(Wharf)

Phòng Khai thác
(Operations Department)

(2)

ĐẠI LÝ TÀU
• Cung cấp thông tin tàu đến, thông số kỹ thuật
của tàu biển, hàng hóa.
• Chứng từ hàng hóa nhập tàu (B/L, Manifest, Sơ
đồ xếp hàng)
CHỦ HÀNG

CHỦ HÀNG
Ký hợp đồng, đăng ký kế hoạch
làm hàng, thực hiện các thủ tục
thanh toán theo quy định của
Cảng Quốc Tế Long An

•
•
•

Cung cấp danh sách phương tiện nhận hàng trước
khi tàu đến 08 tiếng đồng hồ
Xuất trình Lệnh giao hàng (DO)
Nhận CIO - Lệnh giao nhận hàng (LAIP phát hành)

(3)

Tàu

CHỦ HÀNG:
- Hoàn tất thủ tục hải quan
- Xuất trình CIO có xác nhận của Hải quan
- Phối hợp cùng bảo hiểm & giám định làm
mớn nước lần đầu cho tàu. Nếu tàu không
thể giám định bằng mớn nước thì chủ hàng,
giám định, bảo hiểm, cảng cùng ký biên bản
ghi rõ: số liệu hàng hóa lấy theo số liệu cân
thực nhận.

(4)

Dỡ hàng (Cargo Discharge)

LAIP :
- Dỡ hàng lên Phễu chứa hàng
(hàng xá)

(5b)
(5a) Giao xá: Rót hàng xá lên xe
ben, cân hàng
(5b) Đóng bao: Rót hàng lên
Phễu đóng bao, cân hàng, may
bao, xếp hàng lên xe tải

Xe ben cảng

Luồng Ra (Out)

LAIP:

CHỦ HÀNG:
Kiểm tra & xác nhận ROROC &
các chứng từ liên quan để tiến
hành hoàn tất việc thanh toán.
ĐẠI LÝ TÀU:
- Kiểm tra & xác nhận PDR &
các yêu cầu dịch vụ tàu để tiến
hành hoàn tất việc thanh toán.

CHỦ HÀNG & GIÁM ĐỊNH
Giám định mớn nước cung cấp số liệu cho
cảng sau khi hoàn tất việc dỡ hàng.
(8)

ĐẠI DIỆN TÀU/ CHỦ HÀNG/ LAIP
- LAIP tổng hợp số liệu & in chứng từ kết
toán tàu/ Báo cáo tàu rời cảng (PDR)
- Ký Biên bản kết toán hàng với tàu
(ROROC)

(5a)

(6a) Đổ hàng xá, vun đống
(6b) Chất xếp bao vào kho

(6a)

Xe tải cảng

(6b)

CHỦ HÀNG/ LAIP
Ký xác nhận Biên bản kết toán hàng
nhập kho
(7)

Biên bản kết
toán với kho

@ Bản quyền thuộc LAIP (Copyright by LAIP)

Dành cho Khách hàng LAIP (For LAIP s Customer only)

QUY TRÌNH DỠ TÀU HÀNG BAO - NHẬP KHO
(BAG VESSEL DISCHARGE – WAREHOUSE RECEIVING)

Phòng Kinh Doanh
(CS)

Ký hợp đồng, đăng ký kế hoạch
làm hàng, thực hiện các thủ tục
thanh toán theo quy định của
Cảng Quốc Tế Long An

(2)

(3)

ĐẠI LÝ TÀU
• Cung cấp thông tin tàu đến, thông số kỹ thuật
của tàu biển, hàng hóa.
• Chứng từ hàng hóa nhập tàu (B/L, Manifest, Sơ
đồ xếp hàng)
CHỦ HÀNG
•
•
•

Cung cấp danh sách phương tiện nhận hàng trước
khi tàu đến 08 tiếng đồng hồ
Xuất trình Lệnh giao hàng (DO)
Nhận CIO - Lệnh giao nhận hàng (LAIP phát hành)

Luồng Ra (Out)

Tàu
CHỦ HÀNG:
- Hoàn tất thủ tục hải quan
- Xuất trình CIO có xác nhận của Hải quan

(4)

LAIP:
- Dỡ hàng bao từ tàu xếp lên xe
- Kiểm đếm & xác nhận số lượng
bao
- Vận chuyển vào kho cảng

Dỡ hàng (Cargo Discharge)

Luồng Vào (In)

(1)

CHỦ HÀNG

Cầu tàu
(Wharf)

Phòng Khai thác
(Operations Department)

CHỦ HÀNG:
Kiểm tra & xác nhận ROROC &
các chứng từ liên quan để tiến
hành hoàn tất việc thanh toán.

ĐẠI LÝ TÀU:
- Kiểm tra & xác nhận PDR & các
yêu cầu dịch vụ tàu để tiến hành
hoàn tất việc thanh toán.

(8)

ĐẠI DIỆN TÀU/ CHỦ HÀNG/ LAIP
- LAIP tổng hợp số liệu & in chứng từ
kết toán tàu/ Báo cáo tàu rời cảng
(PDR)
- Ký Biên bản kết toán hàng với tàu
(ROROC)

(5)

Xe tải cảng

LAIP:

Dỡ bao từ xe & chất cây trong kho

(6)

CHỦ HÀNG/ LAIP
Ký xác nhận Biên bản kết toán hàng
nhập kho

(7)

Biên bản kết toán
với kho

@ Bản quyền thuộc LAIP (Copyright by LAIP)

Dành cho Khách hàng LAIP (For LAIP s Customer only)

QUY TRÌNH NHẬN CONTAINER (CONTAINER PICK UP PROCESS)
Khu vực Đỗ xe
(Parking Area)

Phòng Thương vụ
(Documentation Office)

Cổng Bảo vệ
(Security Booth)

Cổng Bãi Container
(CY Gates)

Bãi Container
(Container Yard)

BAT

(2a) Đã có Lệnh Nâng Hạ

Bằng
Lái Xe

Thẻ vào
cổng

Vào (In)

(2b)

EIO

LS

(3)

(4)
EIO

EIO

(1) Chưa có Lệnh Nâng Hạ

CHỦ HÀNG/ TÀI XẾ
- Trình Lệnh giao cont. hàng hoặc
cont. rỗng/ Giấy giới thiệu
- Đóng phí Dịch vụ
- Nhận Hóa đơn VAT
- Nhận Lệnh Giao nhận (EIO)

TÀI XẾ
- Xuất trình Bằng Lái
xe / CMND (phụ xe)
- Nhận Thẻ vào cổng

99

TÀI XẾ
- Trình Lệnh EIO
- Khai báo Số xe/ Rơmooc
- Nhận lại EIO
- Nhận Phiếu vị trí (LS)
- Nhận tấm BAT

(4)

S/C, RTG

Nâng hạ (LOLO)

VMC

TÀI XẾ
- Đến đúng vị trí trên Phiếu LS
- Trình BAT cho Lái cẩu RTG/
RS/ EH để nhận container
Bằng
Lái Xe

EIR

EIO

Ra (Out)

(7)

(6)
(5)

Thẻ vào
cổng

TÀI XẾ
- Trả Thẻ vào cổng
- Nhận lại Bằng Lái xe / CMND
(phụ xe)

99
TÀI XẾ
- Trả lại EIO/ BAT
- Ký & nhận Phiếu EIR (Liên Hồng)

@ Bản quyền thuộc LAIP (Copyright by LAIP)

Dành cho Khách hàng LAIP (For LAIP s Customer only)

QUY TRÌNH HẠ CONTAINER (CONTAINER DROP OFF PROCESS)
Khu vực Đỗ xe
(Parking Area)

Phòng Thương vụ
(Documentation Office)

Cổng Bảo vệ
(Security Booth)

Cổng Bãi Container
(CY Gates)

Bãi Container
(Container Yard)

(2a) Đã có Lệnh Nâng Hạ

BAT
Bằng
Lái Xe

Thẻ vào
cổng

LS

Vào (In)

(2b)

(5)
EIO

EIO

(1) Chưa có Lệnh Nâng Hạ
CHỦ HÀNG/ TÀI XẾ
- Trình Danh sách đóng gói hàng hóa
(Packing List) hoặc Lệnh hạ rỗng hoặc
Lệnh Hàng chuyển cảng
- Đóng phí Dịch vụ
- Nhận Hóa đơn VAT
- Nhận Lệnh Giao nhận (EIO)
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TÀI XẾ
- Xuất trình Bằng Lái
xe / CMND (phụ xe)
- Nhận Thẻ vào cổng

(3)

(4)

EIO

TÀI XẾ
- Trình Lệnh EIO
- Khai báo Số xe/ Rơmooc
- Nhận lại EIO
- Nhận Phiếu vị trí (LS)
- Nhận tấm BAT

(6)

Nâng hạ (LOLO)

* Kiểm cont:
- Trình EIO cho Nhân viên kiểm cont
& cùng xác nhận tình trạng trên
Lệnh EIO
* Cân cont:
- Áp dụng Container hàng xuất tàu

VMC
S/C, RTG

TÀI XẾ
- Đến đúng vị trí trên Phiếu LS
- Trình BAT cho Lái cẩu RTG/ RS/
EH để hạ container
Bằng
Lái Xe

Ra (Out)

EIR

(7)

EIO

(6)
(5)

Thẻ vào
cổng

TÀI XẾ
- Trả Thẻ vào cổng
- Nhận lại Bằng Lái xe / CMND
(phụ xe)
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TÀI XẾ
- Trả lại Lệnh Giao Nhận/ Tấm BAT
- Ký & nhận Phiếu EIR (Liên Hồng)

@ Bản quyền thuộc LAIP (Copyright by LAIP)

Dành cho Khách hàng LAIP (For LAIP s Customer only)

QUY TRÌNH ĐÓNG HÀNG NGUYÊN CONTAINER (FCL STUFFING PROCESS)
Khu vực Đỗ xe
(Parking Area)

Phòng Thương vụ
(Documentation Office)

Cổng Bảo vệ
(Security Booth)

Bộ phận Dịch vụ Bãi
(Landside Services Section - LAS)

Bãi đóng rút hàng FCL
(FCL CFS Yard)

(1a)
USO
Bằng
Lái Xe

Lệnh chuyển
bãi

Thẻ vào
cổng

S/C, RTG

(2)

Vào (In)

VMC
USO
CHỦ HÀNG
- Trình Booking / Lệnh đóng hàng
- Đóng phí Dịch vụ
- Nhận Hóa đơn VAT
- Nhận Lệnh Đóng rút (USO)

CHỦ HÀNG
- Trình Lệnh USO
- Đăng ký Thời gian làm hàng
- Nhận Phiếu điều động Nhân lực

TÀI XẾ XE TẢI
- Xuất trình Bằng Lái
xe / CMND
- Nhận Thẻ vào cổng

(2)
XE NỘI BỘ
(Port Truck - PT)

(1b)
(3a)

Dịch Vụ CFS (CFS Services)

(2)

(3b)

CHỦ HÀNG & LAS
- Thực hiện việc đóng hàng từ xe qua
container
- Ghi nhận các thông tin lên USO:
+ Thời gian thực hiện dịch vụ
+ Tình trạng cont hàng (nếu có)
Bằng
Lái Xe

USR

Ra (Out)

(6)

USR
(5)

Thẻ vào
cổng

TÀI XẾ XE TẢI
- Trình USR or Phiếu nhận
hàng (nếu đóng nhiều lần)
- Trả Thẻ vào cổng
- Nhận lại Bằng Lái xe / CMND

(4)

CHỦ HÀNG
- Trả lại Lệnh USO có xác nhận CFS
hiện trường
- Nộp Danh sách đóng gói hàng hóa
(Packing List)
- Ký & nhận Phiếu đóng rút hàng (USR
- liên hồng)
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@ Bản quyền thuộc LAIP (Copyright by LAIP)

Dành cho Khách hàng LAIP (For LAIP s Customer only)

QUY TRÌNH RÚT HÀNG NGUYÊN CONTAINER (FCL UNSTUFFING PROCESS)
Khu vực Đỗ xe
(Parking Area)

Phòng Thương vụ
(Documentation Office)

Cổng Bảo vệ
(Security Booth)

Bãi đóng rút hàng FCL
(FCL CFS Yard)

Ban Kho hàng
(CFS Section)

VMC

(1a)

Lệnh chuyển
bãi

USO

Thẻ vào
cổng

Vào (In)

Bằng
Lái Xe

CHỦ HÀNG
- Trình Lệnh giao cont-Rút ruột (DO)/
Giấy giới thiệu
- Đóng phí Dịch vụ
- Nhận Hóa đơn VAT
- Nhận Lệnh Đóng rút (USO)

S/C, RTG

(2)

USO

CHỦ HÀNG
- Trình Lệnh USO
- Đăng ký Thời gian làm hàng
- Nhận Phiếu điều động Nhân lực

TÀI XẾ XE TẢI
- Xuất trình Bằng Lái
xe / CMND
- Nhận Thẻ vào cổng

(2)
XE NỘI BỘ
(Terminal Truck)

(1b)

Dịch Vụ CFS (CFS Services)

(2)

(3b)

CHỦ HÀNG & CFS
- Thực hiện việc rút hàng
từ container lên xe tải
- Ghi nhận các thông tin lên
USO:
+ Thời gian thực hiện dịch
vụ
+ Tình trạng cont rỗng
Bằng
Lái Xe

USR

(6)
Ra (Out)

(3a)

USR

(5)
Thẻ vào
cổng

TÀI XẾ XE TẢI
- Trình USR or Phiếu giao hàng
(nếu rút nhiều lần)
- Trả Thẻ vào cổng
- Nhận lại Bằng Lái xe / CMND

(4)
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CHỦ HÀNG
- Trả lại Lệnh USO có xác nhận
CFS hiện trường
- Ký & nhận Phiếu đóng rút hàng
(USR - liên hồng)

@ Bản quyền thuộc LAIP (Copyright by LAIP)

Dành cho Khách hàng LAIP (For LAIP s Customer only)

QUY TRÌNH NHẬN CONTAINER QUA SÀ LAN (CONTAINER PICK UP PROCESS VIA BARGE)
Trung Tâm Điều độ/ Cầu bến
(Operations Center/ Marine)

Phòng Thương vụ
(Documentation Office)

Bãi / Cầu tàu
(Yard/ Wharf)

(5)
Xác nhận làm
hàng

(3)

S/C, RTG

(2)

(1)

Vào (In)

VMC

CHỦ HÀNG
(1).Trình Kế hoạch làm hàng Giấy
phép cập mạn của Cảng vụ để đăng
ký làm hàng
(3)Trình Lệnh EIO

CHỦ HÀNG
- Trình Kế hoạch làm hàng có xác nhận của Trung
tâm Khai thác
- Trình Lệnh giao cont. hàng hoặc cont. rỗng/ Giấy
giới thiệu
- Đóng phí Dịch vụ
- Nhận Hóa đơn VAT
- Nhận Lệnh Giao nhận (EIO)

XE NỘI BỘ
(Terminal Truck)

Xếp hàng (Loading)

(6)

(4)
ĐẠI DIỆN SÀ LAN:
- Trình Giấy phép cập
mạn còn hiệu lực cho Bảo
vệ
- Giám sát/ kiểm tra cont
thực tế trong suốt quá trình
xếp hàng
(7)

Ra (Out)

(8)
(9)

ĐẠI DIỆN SÀ LAN:

ĐẠI DIỆN SÀ LAN:

Ký & đóng dấu xác nhận lên
Danh sách Container xuất Sà
Lan và giữ lại 1 bản.

(8) Vào Trung tâm Điều độ/ Cầu Bến để ký giấy tờ

(9) Xuất trình Bảo vệ Danh sách Container xuất Sà
Lan có chữ ký trước khi rời bến.
@ Bản quyền thuộc LAIP (Copyright by LAIP)

Dành cho Khách hàng LAIP (For LAIP s Customer only)

QUY TRÌNH HẠ CONTAINER QUA SÀ LAN ( CONTAINER DROP OFF PROCESS VIA BARGE)
Trung Tâm Điều độ/ Cầu bến
(Operations Center/ Marine)

Phòng Thương vụ
(Documentation Office)

Cầu tàu/ Bãi
(Wharf/ Yard)

(5)
Xác nhận làm
hàng

(3)
(2)

Vào (In)

(1)

CHỦ HÀNG
(1).Trình Kế hoạch làm hàng Giấy
phép cập mạn của Cảng vụ để đăng
ký làm hàng
(3)Trình Lệnh EIO

CHỦ HÀNG

ĐẠI DIỆN SÀ LAN:

- Trình Kế hoạch làm hàng có xác nhận của Trung tâm
Khai thác
- Trình Danh sách đóng gói hàng hóa (Packing List)
hoặc Lệnh hạ rỗng hoặc Lệnh Hàng chuyển cảng
- Đóng phí Dịch vụ
- Nhận Hóa đơn VAT
- Nhận Lệnh giao nhận container (EIO)

- Trình Giấy phép cập mạn
còn hiệu lực cho Bảo vệ
XE NỘI BỘ
(Terminal Truck)

- Giám sát/ kiểm tra cont thực
tế trong suốt quá trình dỡ hàng

(6)

Xếp hàng (Loading)

VMC

(4)

S/C, RTG

(7)

Ra (Out)

(8)
(9)

ĐẠI DIỆN SÀ LAN:
ĐẠI DIỆN SÀ LAN:
Ký & đóng dấu xác nhận lên Danh sách
Container nhập Sà Lan và giữ lại 1 bản.

(8) Vào Trung tâm Điều độ/ Cầu Bến để ký giấy tờ
(9) Xuất trình Bảo vệ Danh sách Container nhập Sà
Lan có chữ ký trước khi rời bến.
@ Bản quyền thuộc LAIP (Copyright by LAIP)

