
 

THÔNG BÁO  

 

Về Việc Phát Hành và Tiếp Nhận Vận Đơn Gốc 

tại DB Schenker Vietnam – Văn Phòng Hồ Chí Minh 

 

 
Ngày: 19/07/2021  
  
Kính gửi Quý khách hàng, 
 
Chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách đã ủng hộ DB Schenker Vietnam trong thời gian qua.  
 
Trước bối cảnh dịch COVID 19 đang bùng phát, để đảm bảo an toàn và nghiêm túc tuân thủ các 
quy định về phòng chống dịch theo chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ đối với thành phố Hồ Chí 
Minh và các tỉnh thành khu vực phía Nam, chúng tôi xin thông báo về việc phát hành vận đơn 
gốc đối với các lô hàng biển xuất và tiếp nhận vận đơn gốc để đổi lệnh đối với các lô hàng biển 
nhập, áp dụng từ ngày 19 tháng 07 năm 2021 đến ngày 02 tháng 08 năm 2021 tại văn phòng 
DB Schenker Hồ Chí Minh như sau:  
 
1. Về việc phát hành vận đơn gốc đối với các lô hàng biển xuất:  

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu in vận đơn gốc với đầy đủ thông tin (số vận đơn, ngày nhận vận 

đơn) tới địa chỉ email chung: vn.dl.sgn.ocean.doc@dbschenker.com, và gửi yêu cầu trước 1 ngày 

làm việc. 

Quý khách có thể lựa chọn việc nhận vận đơn gốc thông qua 2 phương thức như sau:  

 

1a. Khách hàng ủy quyền cho dịch vụ chuyển phát nhanh ( chỉ định bởi khách hàng) nhận 

vận đơn gốc: 

Người đại diện dịch vụ chuyển phát nhanh đến văn phòng Schenker HCM xuất trình: 

• Giấy ủy quyền của quý khách ủy quyền cho bên dịch vụ chuyển phát nhanh nhận vận đơn 

gốc (dài hạn). 

• Giấy giới thiệu của bên dịch vụ chuyển phát nhanh cho người đại diện của họ đến văn 

phòng Schenker HCM để nhận vận đơn gốc, lưu ý ghi rõ số vận đơn cần lấy. 

• Chứng minh thư của nhân viên chuyển phát nhanh. 

 

Địa chỉ văn phòng Schenker HCM: Công ty TNHH Schenker Việt Nam – Lầu G, tòa nhà Hà Đô, 

số 60 Trường Sơn - Phường 02 - Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh 

 

1b. Schenker sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh của Schenker để gửi vận đơn gốc: 

• Quý khách vui lòng gửi bản gốc thư cam đoan chịu trách nhiệm về việc yêu cầu gửi chuyển 

phát nhanh vận đơn gốc (Guarantee Letter), theo địa chỉ  văn phòng Schenker như sau: 

mailto:vn.dl.sgn.ocean.doc@dbschenker.com


- Địa chỉ tiếp nhận: Công ty TNHH Schenker Việt Nam – Lầu G, tòa nhà Hà Đô, số 60 

Trường Sơn - Phường 02 - Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh 

- Người nhận: Ocean – Ms. Nguyễn Thị Kim Tuyền (094 5995 417)/ Ms. Phạm Thị Thùy 

Linh (0969 689 106) 

• Quý khách xác nhận chi phí chuyển phát nhanh 100.000 VND / lần chuyển phát. 

• Sau khi nhận được thư cam đoan (Guarantee Letter), và chi phí chuyển phát nhanh của 

quý khách, Schenker sẽ tiến hành chuyển phát bộ vận đơn gốc về địa chỉ được yêu cầu. 

• Thư cam đoan (Guarantee Letter), được chuyển phát đến trước 2 giờ chiều, vận đơn gốc 

sẽ được chuyển phát trong ngày. Nếu sau 2 giờ chiều, vận đơn gốc sẽ được chuyển phát 

ngày tiếp theo. 

• Thời gian nhận dự kiến: sau 2 ngày làm việc. 

 

2. Về việc tiếp nhận vận đơn gốc để đổi lệnh hàng nhập: 

Quý khách vui lòng ghi rõ thông tin liên hệ (tên người nhận, tên công ty, địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại/email) trên bì thư và gửi vận đơn gốc theo đường bưu điện đến người nhận và địa chỉ sau: 

• Người nhận: Ocean – Ms. Nguyễn Thị Kim Tuyền (094 5995 417)/ Ms. Phạm Thị Thùy 

Linh (0969 689 106) 

• Địa chỉ: Công ty TNHH Schenker Việt Nam – Lầu G, tòa nhà Hà Đô, số 60 Trường Sơn - 

Phường 02 - Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh 

• Đối với vận đơn gốc được chuyển phát đến trước 12 giờ trưa và đủ điều kiện giao hàng 

(đã thanh toán, yêu cầu lệnh giao hàng qua email, và có giấy ủy quyền đối với trường hợp 

người yêu cầu là bên thứ 3), quý khách sẽ được cấp lệnh từ sau 4 giờ chiều cùng ngày 

 
Xin chân thành cảm ơn và mong Quý khách tiếp tục phối hợp với Schenker thực hiện các giao 
dịch theo hướng dẫn trên. 
 
Trân trọng. 
 
DB Schenker Việt Nam – Phòng Hàng Biển 

 


