
TCTY TÂN CẢNG SÀI GÒN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29  tháng 6  năm 2020
V/v Chuẩn hóa chữ ký email 
       hệ thống TCT TCSG

PHÊ DUYỆT
Ngày 29 tháng 6 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Minh Thuấn

Kính gửi: Tổng Giám đốc Tổng Công ty TCSG.
Căn cứ theo kế hoạch quản trị truyền thông hiện đại của phòng 

Marketing trên nền tảng kỹ thuật số;

Căn cứ vào hiện trạng không thống nhất về chữ ký của các đơn vị (logo, 
kiểu chữ, kích cỡ…), từ đó yêu cầu chuẩn hóa cho toàn hệ thống Tổng công ty 
Tân Cảng Sài Gòn (TCg);

Căn cứ vào kết quả thực tế đã triển khai, tích hợp quảng bá thương hiệu 
thông qua chữ ký email trong nội bộ MKT và một số phòng ban chức năng;

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của MKT, xin đề xuất các nội dung 
sau:

I. Mục tiêu:

- Chuẩn hóa chữ ký email cho toàn hệ thống TCg nhằm tăng cường truyền 
thông đa kênh đến nội bộ và khách hàng.

- Đảm bảo thông tin, thẩm mỹ cho phần hiển thị trên nhiều loại thiết bị và 
thân thiện với người dùng.

- Thiết kế chuẩn email theo hướng hiện đại cùng xu hướng của các cảng 
lớn trên thế giới.

II. Tổ chức thực hiện:



- MKT chủ trì, lập kế hoạch triển khai, mẫu chữ ký email chuẩn cho TCg.
- Để đảm bảo tính thẩm mỹ và tránh nội dung trùng lặp, CNTT phối hợp 

hỗ trợ xoá bỏ nội dung đã thiết lập trước đây cho toàn bộ email gửi đi từ 
hệ thống. Nội dung xoá: “Nếu anh/chị chưa hài lòng hoặc cần hỗ trợ 
thêm, vui lòng liên hệ (In case you are not satisfied or need further 
assistance, please contact): Hotline: 18001188 -
 Email: ttcskh@saigonnewport.com.vn”

- CNTT lên phương án triển khai tối ưu cho các đơn vị chức năng và công 
ty thành viên.

- Các phòng ban chức năng, công ty thành viên thuộc hệ thống TCg chịu 
trách nhiệm thực hiện chuẩn hóa chữ ký email theo quy định này để đảm 
bảo công tác nhận diện thương hiệu và mục tiêu đề ra.

- MKT sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá chữ ký chuẩn cho toàn hệ thống 
TCg sau khi triển khai.

III. Thời gian thực hiện:

- Dự kiến 02 tháng kể từ khi phê duyệt đề nghị.  

Kính trình Tổng giám đốc xem xét và phê duyệt./.
               

Nơi nhận: PHÒNG CNTT PHÒNG MARKETING 
- TGĐ (để phê duyệt);
- PTGĐ Quỳ;
- P. CNTT;
- Lưu: MKT. C.3.

Bùi Hải Quân Trương Tấn Lộc

Ý KIẾN CỦA PTGĐ PHỤ TRÁCH

    

    Bùi Văn Quỳ
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