VIETNAM CONTAINER SHIPPING CORPORATION
AS GENERAL AGENT FOR DONG YOUNG SHIPPING CO.,LTD
Add :11. Vo Thi Sau Str, Ngo Quyen, Hai Phong City
Tel : + 84 - 225-3686839, Fax : + 84 - 225 -3 978876

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH LỆNH GIAO HÀNG ĐIỆN TỬ (EDO)
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM – Tổng Đại lý Hãng tàu DONGYOUNG SHIPPING xin kính chào quý
khách.
Chúng tôi xin thông báo, kể từ ngày 05/08/2021 DONGYOUNG tại Hải Phòng phát hành lệnh giao hàng điện tử
( EDO ) đến các khách hàng đã gửi đăng ký. Quý khách lưu ý một số hướng dẫn như sau:
1. Đăng ký mail nhận EDO
https://drive.google.com/file/d/1eqV870lXayPl4-cVTQh7yTp4kbh7wHYK/view
2. EDO ( LỆNH GIAO HÀNG ĐIỆN TỬ )
- Khách hàng sau khi chuyển khoản phí lấy lệnh, phí cược container ( nếu có ) vui lòng gửi email đến
anh.ag@viconship.com, luong.ag@viconship.com , theo tiêu đề : EDO/ SỐ VẬN ĐƠN và gửi rõ thông tin
lên hóa đơn của lô hàng.
-

DongYoung kiểm tra tình trạng thanh toán, cược, gia hạn - đủ điều kiện giao hàng (đã nhận được vận đơn
gốc hoặc có điện giao hàng), DongYoung sẽ gửi EDO (file PDF) cho khách hàng qua email đã đăng ký.

3. Cược container
- Hãng tàu DONGYOUNG SHIPPING miễn cược cho tất cả các mặt hàng (trừ container lạnh và hàng đi biên).
- Đối với các mặt hàng container lạnh, hàng đi biên, mức cược như dưới đây, khách hàng chuyển khoản
cược vào tài khoản :
THÔNG TIN TÀI KHOẢN CƯỢC CONT : Công ty cổ phần Container Việt Nam
Số tài khoản: 172384859
Ngân hàng ACB Chi nhánh Hải phòng
Hàng lạnh
VND60,000,000/VND120,000,000
cho 20’RF/40’RF
Hàng đi biên
-

VND15,000,000/VND30,000,000

cho 20’DC/40’DC

Hàng lạnh yêu cầu gửi Công văn gốc + Bảo hiểm bản gốc về văn phòng Hãng tàu.
Sau khi nhận được tiền cược chuyển khoản và phí lấy lệnh, hãng tàu sẽ gửi cho khách hàng EDO + PHIẾU
CƯỢC CONTAINER (nếu có) vào email đã đăng ký (với những cont phải cược).
Khách hàng in ra và mang EDO + PHIẾU CƯỢC CONTAINER (nếu có) + GIẤY GIỚI THIỆU cùng mã vạch Hải
quan đã được Hải quan giám sát ký để đổi lệnh tại Cảng.
Hãng tàu sẽ chỉ trả cược bằng hình thức chuyển khoản. Vui lòng gửi công văn hoàn cược gốc kèm phơi
phiếu nâng hạ cho chúng tôi. Khách hàng sẽ nhận lại tiền cược sau 7-10 ngày làm việc.
Mọi vướng mắc xin vui lòng liên hệ bộ phận hàng nhập: anh.ag@viconship.com, luong.ag@viconship.com
Tel: 84 225 3836705 (ext : 28)| 84 225 3686839
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HƯỚNG DẪN HẠ + HOÀN CƯỢC CONTAINER
Hãng tàu DONGYOUNG SHIPPING xin được thông báo cho quý khách hàng thông tin như sau:
1. Hạn lưu container, lưu vỏ đã được thể hiện đầy đủ trên EDO, đề nghị khách hàng kiểm tra và lấy/ trả container đúng
hạn. Trường hợp cần gia hạn lưu container, lưu vỏ, khách hàng liên hệ với hãng tàu trong giờ hành chính.
2. Khi hạ vỏ tại bãi hạ theo yêu cầu của hãng, KHÁCH HÀNG PHẢI NỘP tạm thu vệ sinh, sửa chữa hoặc lưu vỏ container
tại bãi hạ vỏ (nếu có).
Nếu có thắc mắc về phí vệ sinh, sửa chữa, đề nghị chủ động liên hệ hãng tàu theo địa chỉ email:
- dy.ops@viconship.com , dy.eqc@viconship.com : thông tin về vệ sinh, sửa chữa container.
- anh.ag@viconship.com , luong.ag@viconship.com : thông tin về lưu vỏ container.
Sau khi hãng tàu phân định trách nhiệm bên chịu chi phí sửa chữa, vệ sinh, khách hàng sẽ thanh toán trực tiếp với
bãi hạ (nếu có). Chi phí lưu vỏ, khách hàng thanh toán với hãng tàu bằng hình thức chuyển khoản.
3. Với các lô hàng phải cược vỏ theo yêu cầu của hãng tàu, hãng tàu sẽ hoàn cược về tài khoản công ty cho khách hàng
sau khi nhận công văn bản gốc xin hoàn cược. Dấu trên công văn và tài khoản nhận tiền là của công ty chuyển khoản
cược.
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