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THÔNG BÁO  

ÁP DỤNG KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ 
 

Tân Thành, ngày 31 tháng 01 năm 2018 
 

Kính gửi:  

- Đại lý hãng tàu 
- Chủ hàng 
- Người vận chuyển hàng hóa 
- Người làm thủ tục xuất nhập khẩu 

- Căn cứ Luật Hải quan số 54/201/QH13 ngày 23/06/2014; 
- Căn cứ Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016; 
- Căn cứ vào công văn số 159/HQPM-GS về việc thực hiện các quy định về quản lý, 

giám sát Hải quan tại cảng biển;  
- Căn cứ vào Kế hoạch, Quyết định do cơ quan Hải quan ban hành  để triển khai việc 

thực hiện quản lý giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá 
cảnh tại cảng biển; 

 
Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV) trân trọng thông báo đến quí khách 

hàng về việc chính thức áp dụng phần mềm quản lý giám sát từ ngày 30/01/2018 và mong 
nhận được sự hợp tác trong việc cung cấp các thông tin về hàng hóa, tàu xuất nhập tại Cảng 
SITV như sau: 

1. Số vận đơn (Bill of Lading number) 
2. Ngày phát hành vận đơn (Date of Issue) 
3. Số tờ khai Hải quan 
4. Tên Tàu, số chuyến 

Thông tin để khai báo tại Cảng SITV như sau: 

1. Mã địa điểm lưu kho SITV: 51C2S01 
2. Mã địa điểm dỡ hàng (mã cảng): VNSIT 

 
Trong thời gian đầu thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, vui lòng thông tin kịp thời 

đến SITV để được hỗ trợ. 
 
Trân trọng cám ơn sự hợp tác của quí khách hàng! 

 
Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam  

Bộ phận khai thác/Trung tâm khai thác 

HR-007-03 


