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THÔNG BÁO
V/v điều chỉnh đơn giá vận chuyển qua lại giữa cảng Tân Cảng – Cát Lái, 

cảng Tân Cảng – Hiệp Phước và các cảng/ICD liên kết

Kính gửi: 
- Quý Hãng tàu, Đại lý Hãng tàu;
- Quý Khách hàng.

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) xin gửi đến quý hãng tàu/đại lý 
hãng tàu lời cảm ơn chân thành vì đã luôn đồng hành cùng TCSG trong suốt thời 
gian qua.

Như quý hãng tàu/đại lý hãng tàu đã biết, hiện nay TCSG đang cung cấp 
trọn gói dịch vụ vận chuyển container bằng đường bộ và đường thủy (bao gồm 
nâng, hạ hai đầu) phục vụ chuyển cảng từ cảng Tân Cảng - Cát Lái (TCCL), cảng 
Tân Cảng - Hiệp Phước (TCHP), cảng Đồng Nai, các ICD liên kết (ICDLK - gồm 
ICD Phúc Long, ICD Transimex, ICD Tanamexco và ICD Sotrans) và ngược lại. 
Đơn giá dịch vụ vận chuyển này đã được duy trì từ năm 2019 cho đến nay, trong 
khi đó chi phí đầu vào bao gồm chi phí nhiên liệu, chi phí phương tiện, giá cước 
vận chuyển, giá xếp dỡ tại các cảng và ICD đều tăng.

Để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, duy trì sự kết nối thông suốt 
giữa hệ thống cảng và ICD, góp phần giảm áp lực cho TCCL cùng với đó đảm 
bảo ổn định sản xuất kinh doanh của công ty, TCSG xin thông báo điều chỉnh đơn 
giá trong hợp đồng dịch vụ vận chuyển năm 2022, cụ thể như sau:

1. Tăng 10% đơn giá dịch vụ vận chuyển container nhập tàu tuyến từ cảng 
TCCL đến các cảng/ICDLK:

Đơn giá (VNĐ/container)Tuyến vận 
chuyển 20’H 40’H 45’H 20’ R 40’R 45’R

Cảng TCCL � 
ICDLK 1.260.000 1.370.000 1.570.000 660.000 1.260.000 1.460.000



2. Tăng 30% đơn giá dịch vụ vận chuyển container xuất tàu tuyến từ các 
cảng/ICDLK đến cảng TCCL:

Đơn giá (VNĐ/container)Tuyến vận 
chuyển 20’H 40’H 45’H 20’ R 40’R 45’R

ICDLK �  
Cảng TCCL 1.170.000 1.217.000 1.454.000 780.000 1.489.000 1.725.000

3. Tăng 10% giá dịch vụ vận chuyển đối với container xuất, nhập tàu tuyến 
vận chuyển qua lại giữa cảng Đồng Nai và cảng TCCL.

Đơn giá (VNĐ/container)Tuyến 
vận 

chuyển 20’H 40’H 45’H 20’ R 40’R 45’R

Phương 
thức vận 
chuyển

2.800.000 3.050.000 3.400.000 920.000 1.850.000 2.050.000 Đường 
bộ

Cảng 
Đồng 
Nai � 
Cảng 
TCCL

790.000 1.382.000 1.625.000 730.000 1.322.000 1.647.000 Đường 
thủy

1.680.000 1.860.000 2.060.000 920.000 1.850.000 2.050.000

Áp dụng 
khi sản 

lượng vận 
chuyển/
lượt < 20 

TEU

Cảng 
TCCL � 

Cảng 
Đồng 
Nai

870.000 1.520.000 2.175.000 780.000 1.400.000 1.950.000

Áp dụng 
khi sản 

lượng vận 
chuyển/ 
lượt ≥ 20 

TEU

4. Giữ nguyên đơn giá tuyến vận chuyển container từ cảng TCHP đến các 
cảng/ICDLK, vận chuyển qua lại giữa cảng TCCL và cảng TCHP:

Đơn giá (VNĐ/container)Tuyến 
vận 

chuyển 20’H 40’H 45’H 20’ R 40’R 45’R Ghi 
chú

Cảng 
TCHP � 
ICDLK

980.000 1.028.000 1.210.000 990.000 1.900.000 2.090.000

Đường bộ: 
áp dụng 
khi Hãng 
tàu/khách 
hàng yêu 

cầu



2.350.000 2.500.000 2.680.000 1.260.000 2.400.000 2.580.000

Áp dụng 
khi sản 

lượng vận 
chuyển/
lượt < 

20 TEUCảng 
TCHP � 

Cảng 
Đồng Nai

870.000 1.530.000 2.160.000 800.000 1.430.000 1.980.000

Áp dụng 
khi sản 
lượng 
vận 

chuyển/ 
lượt ≥ 

20 TEU

Cảng 
TCCL � 

Cảng 
TCHP

820.000 1.273.000 1.364.000 990.000 1.900.000 2.090.000

Đường bộ: 
áp dụng 
khi Hãng 
tàu/khách 
hàng yêu 

cầu

Cảng 
TCHP � 

Cảng 
TCCL

990.000 1.900.000 2.090.000

Đường bộ: 
áp dụng 
khi Hãng 
tàu/khách 
hàng yêu 

cầu
- Các đơn giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. 
- Hiệu lực thực hiện từ ngày 01/04/2022.
- Những tuyến vận chuyển qua lại giữa cảng TCHP và cảng TCCL, các 

Cảng/ICD liên kết, các cảng khu vực Cái Mép theo thông báo số 1015/TCT-
KHKD ngày 01/04/2020 về chính sách cho dịch vụ tại TCHP năm 2020 sẽ tiếp 
tục thực hiện theo các đơn giá trong thông báo.

- Những tuyến vận chuyển không được đề cập trong thông báo này sẽ được 
báo giá theo từng trường hợp. 

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, hợp tác và ủng hộ của 
Quý hãng tàu và Quý khách hàng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TGĐ (VPĐT);
- Các TT, XN, Phòng, Ban (VPĐT);
- Lưu: VT, KHKD. K03.
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Ngô Minh Thuấn




