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BẢNG BÁO GIÁ KHO NGOẠI QUAN 
 

Trước tiên Công ty CP Kho Vận Tân Cảng xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý 
công ty đối với các dịch vụ của chúng tôi. Theo yêu cầu của Quý công ty, chúng tôi xin báo 
giá các dịch vụ như sau: 
I/  Thông tin hàng hóa: 
 
 
 

II/  Cước phí: 

STT NỘI DUNG ĐƠN GIÁ GHI CHÚ 

1 Thuê kho 0.2 USD/m3 hoặc tấn-
ngày 

-Áp dụng đơn giá cao hơn 
 

2 TTHQ đưa hàng vào kho 
ngoại quan 

 

25 USD/tờ khai/lượt 
- Chủ hàng tự hoàn thành thủ tục xuất, 
nhập khẩu hàng hóa 

3 Phí chuyển container 
hàng nhập từ Cảng Cát 
Lái về KNQ 

16 USD/Cont 20’ 
23 USD/Cont 40’ 

Bao gồm: 
- Vận chuyển container từ tàu về KNQ 
- Phí nâng, hạ tại Cát Lái. 

4 Phí bốc xếp hàng vào/ra 
kho ngoại quan 

Hàng lẻ:   2.5 USD/m3 hoặc 
tấn/lượt 
 

Hàng nguyên cont : 45 
USD/cont 20’ & 65 USD/ 
cont 40’ 

- Áp dụng đơn giá cao hơn  
 

5 Phí dịch vụ đóng hàng 
xuất tại cảng Cát Lái 

Hàng lẻ:   12 USD/m3 hoặc 
tấn 

 

 

 

Hàng nguyên cont : 170 
USD/cont 20’ & 255 USD/ 
cont 40’  
 

 

- Áp dụng đơn giá cao hơn  
-  Bao gồm : 
+ Thủ tục hải quan (khai báo và kiểm 
hóa) 
+ Phí vận chuyển hàng vào kho CFS xuất 
cảng Cát Lái 
 
 Bao gồm : 
+ Thủ tục hải quan (khai báo và kiểm 
hóa) 
+Phí đóng hàng vào container  
+ Phí chuyển container rỗng đóng hàng ( 
trong Cảng Cát Lái) và chuyển container 
hàng ra hạ bãi chờ xuất tại Cảng Cát lái. 
+ Phí nâng hạ 

6 Phí dịch vụ Hải quan 
hàng lẻ  

10 USD/lô hàng - Áp dụng cho từng lô hàng lẻ giao 
cho khách hàng. 
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* Ghi chú:   

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng. 
- Hàng có mùi phụ thu 50% cước xếp dỡ so với hàng thông thường.  
- Cont FR hoặc OT nếu sử dụng cáp để xếp dỡ đơn giá bằng 300% đơn giá xếp dỡ thông 

thường. 
- Hàng quá khổ, quá tải thu theo qui định chung của Cảng. 

- Quy định áp dụng hàng quá khổ quá tải :  
- Đối với hàng QK,QT nhóm 1- đơn giá bằng 300% đơn giá hàng thông thường : trọng 

lượng của kiện hàng từ 4 tấn đến dưới 7 tấn hoặc thể tích của kiện hàng từ 8 m3 đến 
dưới 14 m3 hoặc chiều dài từ 6m trở lên và thiết bị của Cảng có thể đảm nhận xếp dỡ 
được. 

- Đối với hàng QK,QT nhóm 2- đơn giá thỏa thuận nhưng không thấp hơn 400% đơn giá 
hàng thông thường: trọng lượng của kiện hàng từ 7 tấn trở lên hoặc thể tích của kiện 
hàng từ 14 m3 trở lên và thiết bị của Cảng có thể đảm nhận xếp dỡ được. 

- Trường hợp kiện hàng đóng không đúng qui cách, kiện hàng không đủ tiêu chuẩn an 
toàn trong xếp dỡ, kiện hàng dài quá 6m, phải sử dụng kết hợp nhiều phương tiện cùng 
lúc để xếp dỡ hoặc trường hợp phương tiện xếp dỡ của Cảng không thực hiện được phải 
thuê cẩu bên ngoài, đơn giá xếp dỡ do Cảng thỏa thuận với khách hàng tùy trường hợp 
cụ thể nhưng không thấp hơn 400% đơn giá thông thường. 

- Các trường hợp phát sinh khác, sẽ do hai bên thỏa thuận trên cơ sở biểu giá hiện hành 
của Công ty CP Kho vận Tân cảng và Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn. 

(Tham khảo thêm tại website: tancangwarehousing.com.vn) 
- Báo giá trên có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2019. 

 

  Trân trọng kính chào! 

   


