
CONG HÓA X HOI CHU NGHÍA VI�T NAM 
Doe lp - Tr do - Hanh phúe 

TCT TAN CÁANG SAI GÖN 
C.TY CP KHO VAN TÂN CANG 

Thành phó Thi Dirc, ngày 30 tháng 6 n�m 2022 So: 270/KVTC-KHKD 
V áp dung hoàn toàn thù tuc giao nhân 

hang qua công giao dich diÇn tù eWMS dôi vÛi 

tât cà khách hàng tai kho CFS xuât khâu Cát Iái 

Kinh gui: 
Quy Dai lý/ Häng tàu; 
Quy Khách hàng, 

Truóc tiên. Công ty CP Kho vn Tân Cang (KVTC) trân trong c£m on su úng 
ho và hop tác cça Quy Dai lý, Khách hàng trong suôt thÝi gian vira qua. 

Thuc hien kè hoach cài cách thù tuc hành chinh, t�ng curong ng dyung CNTT 
vào quanlý. dieu hành sån xuât, nh�m tiêt kiÇm thoi gian, chi phí cho khách hàng. 
ngày 1/7/2022. KVTC thue hiÇn Golive " He thóng quan ly kho hàng dien tuë" �ôi 

voi hàng xuât khàu t¡i kho CFS Tân C�ng-Cát Lái. Theo dó, các thù tuc phát hành 
Booking. lp phieu nhp kho, thanh toán, ��ng ký phuong tiÇn vn tâi... duoc thrc 
hiÇn hoan toàn qua m¡ng internet, thông qua công giao dich dien tu 

https:/ewms.tancangwarehousing.com.vn 

De Quý dai lý, khách hàng n�m thông tin, phôi hãp thuc hiÇn, KVTC xin 
thông báo nhu sau: 

Kê tir ngày 1/7/2022, hÇ thông eWMS chinh théc triên khai Golive churong 
trinh làm hàng online �ôi vói hàng xuât khâu qua kho CFS Tân Cang -Cát Lái. 

Kê tir ngày 15/7/2022, áp dung làm thù tuc giao nhn h£ng trên eWMS �oi 
voi tât cà các Dai lý, Khách hàng có hàng xuât khâu qua kho CFS Tân Câng - Cát 
Lái. Ngung hoàn toàn viße làm thù tuc gia0 nhn hàng bäng chung tir gui qua 

Email ho�c lüm thü tuc irirc tiêp tai quây. Tai các quây thú we, chi phuc vu xur lý 
các truong hop d·c biÇt (loi hÇ thông và không thÃ khác phuc kip thoi). 

Trong thoi gian tië nay dên hét ngày 14/7/2022, dè nghi Quý �¡i lý, Khách 
hàng (chua d�ng ký) nhanh chóng hoàn tât viÇc d�ng ký tài kho£n eWMS dê thun 
tiÇn cho viÇc thåc hiÇn thç tuc giao nh¡n trên eWMS tir ngày 15/7/2022 

Trân trong càm on và kính chào. 
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