
TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CTY CP ĐL GNVT XD TC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      TCL-KHKD TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2020 

V/v: khai thác depot TC Mỹ Thủy mở rộng  

  

Kính gửi:  Quý Hãng tàu/ Đại lý Hãng tàu; 

 Quý Khách hàng. 

  

 Trước tiên, Công ty Cổ Phần Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xếp Dỡ Tân Cảng (TCL) 

chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác quý báu của Quý Hãng tàu, Đại lý hàng tàu và 

Quý Khách hàng đối với các dịch vụ của  chúng tôi trong suốt thời gian qua.  

TCL hiện tại đang là đơn vị trực tiếp điều hành và khai thác dịch vụ container rỗng khô 

và rỗng lạnh tại depot Tân Cảng Mỹ Thuỷ. Trước sự tin tưởng và ủng hộ của quý khách 

hàng, Công ty TCL không  ngừng đầu tư và phát triển, mở rộng về quy mô lẫn chiều sâu. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Quý Hãng tàu/ Quý khách hàng, theo hướng 

chuyên nghiệp. Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng xin gửi 

thông báo đến Quý khách về việc tổ chức khai thác depot Tân Cảng Mỹ Thủy mở rộng, 

cụ thể như sau: 

I. Thông tin chung: 

-  Địa chỉ: Đường K1, Khu Công nghiệp Cát Lái, Phường Cát Lái, Q2,TP.HCM. 

-  Hotline: + 0931 870 861 - Email: tcmt.gnvt@saigonnewport.com.vn 

- Loại hình khai thác: quản lý, khai thác container rỗng (khô) và các dịch vụ đi kèm. 

II. Năng lực:  

- Diện tích 16.069 m2, Dung lượng 1.400 Teus 

+   Rỗng khô: 15.000 m
2
  

+  Trong đó khu MnR: 1.000m
2 

- Năng suất sửa chữa : 

+ Rỗng khô: 50 teus/ngày 

- Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ sản xuất và phục vụ khách hàng : 

   +  Xe nâng: 02 cái 

   +  Đầu kéo: 01 cái 

   +  Camera an ninh cổng: 02 cái   

+ Điều kiện giao thông trong ngày: 24/24 

+ Cổng gate in/ out: 1 làn/ 1 làn 
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-   Tại  DEPOT TÂN CẢNG – MỸ THỦY MỞ RỘNG hoạt động phục vụ công tác 

tiếp nhận giảm tải và chuyển rỗng xuất tàu cho khách hàng 24/7. Thống nhất đồng bộ các 

tiêu chuẩn quản lý container rỗng theo yêu cầu nghiêm ngặt của từng hãng tàu và theo sự 

quản lý chất lượng của Cảng Cát Lái.   

Sơ đồ vị trí Depot Tân Cảng Mỹ Thuỷ mở rộng:  Kết nối thuận lợi với cảng Cát lái và 

các tuyến đường chính. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thắc mắc, hoặc cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ : 

Ms. Yến : P.TP KHKD   

SĐT : 0943 88 0123 

Email: yennh@saigonnewport.com.vn 

Ban Phát Triển Dịch Vụ  

Hotline (24/7): 0917 700 702 

Email : phattriendichvu.tcl@saigonnewport.com.vn 

Trân trọng cảm ơn. 
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