
QUY TRÌNH CUNG ỨNG HÀNG HÓA, TRANG THIẾT BỊ TẠI CẢNG SSIT

BƯỚC 01 BƯỚC 02 BƯỚC 03 BƯỚC 04

Khách hàng gửi thông tin đăng
ký cung ứng đến các địa chỉ
email:
SSITOPS@ssit.com.vn
SSITHSSE@ssit.com.vn
Nội dung:
✓ Đơn vị yêu cầu cung ứng.
✓ Tên tàu sẽ được cung ứng.
✓ Số lượng hàng hóa cần cung 

ứng cho tàu.
✓ Thời gian dự kiến vào cung 

ứng.
✓ Người phụ trách vào cung 

ứng, số điện thoại liên lạc.

Liên hệ phòng bảo vệ:
✓ Kiểm tra an toàn: Khử

khuẩn tay và tất cả
giấy tờ, kiểm tra trang
bị đầy đủ PPE (nón bảo
hộ, áo phản quang,
giầy bảo hộ).

Nộp các chứng từ sau tại
phòng Thương vụ:
✓ Giấy Order từ Tàu, công

văn xin phép ra vào cảng.
✓ Danh sách/ tờ khai, mã

vạch hàng hóa cung ứng
cho tàu (có mộc sống Hải
quan).

✓ Giấy phép kinh doanh.
✓ Nộp phí theo biểu giá

(tiền mặt, chuyển khoản
hoặc quẹt thẻ POS).

✓ Tiến hành hành cung
ứng dưới sự giám sát
của bộ phận an toàn
cảng.

✓ Thông báo cho bộ phận
Thương vụ sau khi hoàn
thành việc cung ứng.

Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng liên hệ: (0254) 393 8888 (Ext. 501)0868571907 ssitopsgate@ssit.com.vn
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QUY TRÌNH CUNG ỨNG DẦU TẠI CẢNG SSIT

BƯỚC 01

Khách hàng gửi thông tin đăng ký
cung ứng đến các địa chỉ email:
SSITOPS@ssit.com.vn
SSITHSSE@ssit.com.vn
Nội dung:
✓ Tên tàu sẽ được cấp dầu/ số

chuyến.
✓ Tên phương tiện cung ứng dầu/

số chuyến.
✓ Các đặc tính kĩ thuật của tàu/

xà lan cung ứng: Trọng tải,
chiều dài LOA, v.v…

✓ Thời gian dự kiến đến/ rời cảng
(ETA/ ETD).

✓ Số lượng dầu cung ứng.
✓ Đơn yêu cầu của chủ tàu (được

cung ứng).

BƯỚC 02

Liên hệ phòng bảo vệ:
✓ Kiểm tra an toàn: Khử

khuẩn tay và tất cả giấy
tờ, kiểm tra trang bị đầy
đủ PPE (nón bảo hộ, áo
phản quang, giầy bảo
hộ).

BƯỚC 03

Khách hàng nộp các chứng từ
sau tại phòng Thương vụ:
✓ Công văn xin phép ra vào

cảng.
✓ Giấy phép cảng vụ (bản

gốc), các giấy tờ đăng ký/
kiểm định của xà lan/ tàu
cung ứng.

✓ Tờ khai Hải quan đã thanh lý
với số lượng đúng như số
lượng đăng ký (có mộc sống
Hải quan).

✓ Đơn yêu cầu của chủ tàu đề
nghị cung ứng dầu.

✓ Nộp phí theo biểu giá (tiền
mặt, chuyển khoản hoặc
quẹt thẻ POS).

BƯỚC 04

✓ Tiến hành hành cung ứng
dưới sự giám sát của bộ
phận an toàn cảng.

✓ Bổ sung mã vạch cho cảng
(có mộc sống của Hải
quan) và thông báo cho bộ
phận Thương vụ sau khi
hoàn thành việc cung ứng.

Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng liên hệ: (0254) 393 8888 (Ext. 501)0868571907 ssitopsgate@ssit.com.vn
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