
 

 

 

 

TRANSIMEX CORPORATION  

DONGJIN SHIPPING HOCHIMINH AGENT   
Address : 8fl, TMS Building, 172 Hai Ba Trung, Dist.1, HCMC, Vietnam 

Homepage : www.transimex.com.vn 

Tel : +84 28 2220 2888  

 

 

 

 

  
 
HEAD OFFICE : 2ND. Floor BAIKNAM-Building, 

EULJI-RO 16, JUNG-GU, SEOUL, Republic of KOREA  

TEL : +82-2-2287-6000 

FAX : +82-2-756-8348 

Homepage : www.djship.co.kr 

 

  

 

Tp.Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 11 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 
V/v: Phát hành lệnh giao hàng điện tử ( EDO ) 

 

Công Ty Cổ Phần TRANSIMEX là tổng Đại Lý Hãng Tàu DONGJIN tại Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn 

Quý Khách Hàng đã và đang sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi trong thời gian qua. Theo công văn số 

1614/TCT-KHKD của Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn ( Cảng Cát Lái) về việc cải tiến quy trình, thủ tục 

giao nhận container hàng nhập đến khách hàng, Cảng Cát Lái đề xuất tất cả các hãng tàu sẽ thực hiện lệnh 

giao hàng điện tử (EDO) tại cảng Tân Cảng Cát Lái. Khách hàng qua Hãng tàu Dongjin thực hiện nhận 

lệnh điện tử theo hướng dẫn sau. 

  

1. Đối với khách hàng lần đầu qua Hãng tàu Dongjin hoặc chưa đăng ký hộp thư nhận lện giao 

hàng:  
Nộp bản gốc đến Văn Phòng Dongjin “Phiếu Đăng Ký Hộp Thư Điện Tử để nhận lệnh giao hàng 

trước khi yêu cầu EDO. Khách hàng chỉ đăng ký một ( 01) lần. Khách hàng tải mẫu phiếu đăng ký 

tại webside http://transimex.com.vn/dich-vu/dai-ly-hang-tau-dongjin 

2. Khách hàng nhận hàng bằng điện giao hàng:  

- Hoàn tất thanh toán đầy đủ chi phí hàng nhập phát sinh.  

- Hoàn tất chuyển khoản, nộp  tiền cược theo đúng tài khoản cược và biểu phí quy định ( xem biểu 

phí tại webside http://transimex.com.vn/dich-vu/dai-ly-hang-tau-dongjin) 

- Kiểm tra đã có điện giao hàng. 

 

3. Khách hàng nhận hàng bằng vận đơn gốc:  

- Hoàn tất thanh toán đầy đủ chi phí hàng nhập phát sinh 

- Hoàn tất chuyển khoản, nộp  tiền cược theo đúng tài khoản cược và biểu phí quy định ( xem biểu 

phí tại webside http://transimex.com.vn/dich-vu/dai-ly-hang-tau-dongjin) 

- Nộp vận đơn gốc hợp lệ đến Hãng tàu. 

 

4. Sau khi đã hoàn tất các bước trên (mục 2 hoặc mục 3) khách hàng gửi thư yêu cầu lệnh bằng cách 

trả lời tất cả trên thư đã gửi thông báo hàng đến hoặc gửi đến hộp thư  

djs.inbound@transimex.com.vn theo thông tin như sau. 

- Chủ đề YEU CAU EDO B/L NO.: DJSC ……… 

- Nội dung: Số vận đơn, Tên công ty 

  

5. Khách hàng nhận hàng tại các ICD TRANSIMEX, ICD PHƯỚC LONG, …. vẫn thực hiện bằng 

lệnh giao hàng giấy và nhận lệnh trực tiếp tại văn phòng Dongjin. 

 

Hãng tàu Dongjin rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý Khách hàng. 

 

Trân trọng ! 

         Hãng Tàu Dongjin  
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