FAQ – EXPORT
1. Quy trình nhận Vận đơn gốc (Bill of Lading)
Khách hàng - Bên nhận Vận đơn gốc (Transport Document Receiver) đến trực tiếp văn phòng Maersk xuất trình
Giấy giới thiệu hợp lệ:
- Có chữ ký, đóng mộc của Doanh nghiệp
- Ghi rõ họ tên số điện thoại người nhận
- Số vận đơn
Hãng tàu sẽ phát hành Vận đơn gốc cho Bên nhận (trong trường hợp đủ điều kiện giao chứng từ và đã nhận
được đầy đủ thanh toán các phí liên quan của lô hàng từ khách hàng)
Lưu ý: Hệ thống của chúng tôi mặc định Bên nhận Vận đơn (Transport Document Receiver) là bên tạo lệnh đặt
chỗ (Booked by Party)
Trong trường hợp chủ hàng (Shipper) trực tiếp đến lấy Vận đơn gốc, bên tạo lệnh đặt chỗ (Booked by Party) cần
gửi thư (mail) đến hãng tàu, xác nhận ủy quyền lấy Vận đơn gốc cho Chủ hàng (Shipper)

2. Thủ tục lấy vận đơn gốc (Original Bill of Lading) ở nước thứ 3 hoặc cảng đến (final destination)?
Khách hàng – Bên đặt lệnh (booked by party) gửi thư (email) đến bộ phận dịch vụ khách hàng
(vn.export@maersk.com) với nội dung sau:
- Số bill
- Thông tin về nước sẽ phát hành vận đơn
- Thông tin của người nhận vận đơn (Transport Document Receiver)
Sau khi nhận được đầy đủ thanh toán, hãng tàu sẽ chuyển quyền phát hành bill theo yêu cầu và xác nhận qua
email.
Chi phí phát hành vận đơn ở nước thứ 3 hay cảng đến sẽ tùy thuộc vào quy định cụ thể của mỗi nước khác nhau
và sẽ được thanh toán tại nơi khách hàng lấy bill.

3. Quy trình & chi phí sửa bill?
3.1: Trường hợp Hãng tàu đã phát hành Vận đơn gốc (Bill of Lading):
Quy trình:
- Khách hàng gửi yêu cầu chỉnh sửa bill
- Số bill
- Khách hàng trả lại bộ vận đơn gốc
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Chi phí:
- Nếu khách hàng chỉnh sửa bill trên website và qua hệ thống điện tử.: phí chỉnh sửa bill sẽ không phát sinh,
khách hàng chỉ phải thanh toán phí phát hành lại bill là VND 700000
- Nếu khách hàng chỉnh sửa qua email: phí chỉnh sửa bill và phát hành bill mới là VND 900000

Sau khi nhận được vận đơn, hãng tàu sẽ tiến hành kiểm tra với các bộ phận liên quan và chỉnh sửa bill, in lại bill
và giao cho khách hàng.

3.2: Trường hợp Hãng tàu chưa phát hành Vận đơn gốc (Bill of Lading) hoặc bill là Seaway bill:
- Tương tự như trường hợp trên và khách không cần trả lại bộ bill nếu bill là Seaway bill.
Chi phí:
+ Nếu khách hàng chỉnh sửa bill trên website và qua hệ thống điện tử: phí chỉnh sửa bill sẽ không phát sinh
+ Nếu khách hàng chỉnh sửa qua email: phí chỉnh sửa bill là VND 900000 cho mỗi lần chỉnh sửa

4. Quy trình làm Điện giao hàng (Telex Release)
4.1: Trường hợp Hãng tàu đã phát hành Vận đơn gốc (Bill of Lading)
Khách hàng gửi yêu cầu làm Telex Release đến địa chỉ vn.export@maersk.com với nội dung sau:
- Số Bill
- Thông tin người nhận hàng tại cảng đích
- Xác nhận sẽ trả lại cho Hãng tàu 3/3 bản Vận đơn gốc đã phát hành trước đó.
Sau khi nhận được email từ phía khách hàng, Hãng tàu sẽ thông báo khoản phí phát sinh:
Electronic Cargo Release Service - Export: 709800 VND (đã bao gồm 5% VAT).
- Sau khi nhận được Vận đơn gốc (OBL) và đầy đủ thanh toán liên quan, Hãng tàu cập nhật Điện giao hàng trên
hệ thống và xác nhận qua email.

4.2: Trường hợp Hãng tàu chưa phát hành Vận đơn gốc (Bill of Lading)
Tương tự như trên nhưng bỏ qua bước trả lại Vận đơn gốc cho Hãng tàu

5. Maersk có chấp nhận switch bill hay không?
Maersk chấp nhận switch bill, tuy nhiên tùy theo quy định của mỗi quốc gia nên thủ tục switch bill sẽ khác nhau.
Khách hàng vui lòng liên hệ với văn phòng Maersk gần nhất để được hỗ trợ.
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6. Chúng tôi có thể sử dụng nhiều vận đơn cho một booking hay không?
Khách hàng có thể sử dụng nhiều vận đơn trong một booking (có nhiều hơn 1 container).

7. Chúng tôi có thể sử dụng nhiều vận đơn cho một container hay không?
Khách hàng có thể sử dụng nhiều vận đơn cho một container. Tuy nhiên Hãng tàu yêu cầu các vận đơn cần có
chung thông tin người nhận hàng (consignee). Trong trường hợp những bill có shipper khác nhau, tất cả các bill
phải nêu rõ bên shipper nào sẽ là người đại diện (principal).

8. Chúng tôi có thể sử dụng chung một vận đơn (B/L) cho nhiều booking hay không?
Khách hàng có thể sử dụng một vận đơn (B/L) cho nhiều booking. Tuy nhiên chúng tôi chỉ có thể thực hiện thao
tác gộp vận đơn khi các booking đều có chung những thông tin sau:
+ Chung cảng đi, cảng đến
+ Chung số hợp đồng
+ Chung phương thức giao hàng (CY/CY hoặc CY/SD)
+ Chung lịch trình tàu, tuyến đường

9. Chúng tôi đã gửi chi tiết vận đơn (B/L) thì sau bao lâu sẽ nhận được vận đơn nháp (draft B/L)?
Khách hàng sẽ nhận được vận đơn nháp tối đa trong vòng 8 tiếng (giờ làm việc) sau khi hãng tàu nhận được đầy
đủ chi tiết vận đơn. Vận đơn được khai qua web sẽ có thời gian hoàn thành nhanh hơn vận đơn khai qua email.
Vui lòng tham khảo E-com guidelines nếu quý khách cần hướng dẫn thêm về khai bill tren website :
https://mymaersklineguide.maglr.com/en_US/5431/92270/index.html

10. Chúng tôi đã gửi chi tiết vận đơn (B/L) nhưng vì sao không nhận được vận đơn nháp (draft B/L)?
Thông thường chúng tôi không thể hoàn thiện vận đơn khi khách hàng cung cấp thiếu những thông tin bắt buộc
sau đây:
+ Thông tin khai hải quan Trung Quốc - CCAM (do thiếu hoặc sai mẫu) đối với hàng hóa quá cảnh tại Trung Quốc
+ Thiếu số HS (HS code)
+ Thiếu thông tin khách hàng (đối với khách hàng mới, chưa có sẵn thông tin trên hệ thống hãng tàu)
+ Thiếu hoặc sai số container/số seal

Classification: Internal

Trong những trường hợp này chi tiết bill sẽ bị từ chối, Hãng tàu sẽ gửi thông báo qua email đến khách hàng yêu
cầu cung cấp đầy đủ thông tin và gửi lại chi tiết bill. Khách hàng vui lòng kiểm tra email và gửi lại chi tiết bill để
hãng tàu thực hiện việc cập nhật thông tin lô hàng và gửi bill nháp cho khách hàng.

11. Chúng tôi muốn chỉnh sửa số VGM thì sẽ làm thế nào?
Số VGM sẽ được truyền từ hệ thống của cảng đến hệ thống hãng tàu. Số liệu này sẽ không thay đổi được sau
khi khách hàng hoàn thành việc khai báo VGM với cảng.
Với những yêu cầu chỉnh sửa VGM (mức chênh lệnh lớn hơn 500 KGS cho mỗi container), khách hàng vui lòng
gửi yêu cầu đến email VN.EXPORT@MAERSK.COM để được hỗ trợ.

12. Chúng tôi muốn được cấp seal mới vì seal cũ bị hỏng thì chúng tôi phải làm thế nào?
Khách hàng liên hệ trực tiếp với bộ phận cấp container rỗng qua email sau để được hướng dẫn
•
•
•

Khu vực miền Nam: SGNOPSEQU@MAERSK.COM
Khu vực miền Bắc: VUFOPSEQU@MAERSK.COM
Khu vực miền Trung: Vui lòng liên lạc với bộ phận cấp container theo như hướng dẫn trên xác nhận đặt chỗ

13. Chúng tôi muốn sử dụng container hàng nhập đóng hàng cho hàng xuất, chúng tôi phải làm thế nào?
Để sử dụng container hàng nhập cho hàng xuất, khách hàng vui lòng thao tác theo các bước sau:
+ Khách hàng gửi email đến vn.export@maersk.com để nhận mẫu văn bản yêu cầu sử dụng container hàng nhập
cho hàng xuất
+ Khách hàng điền thông tin vào mẫu văn bản, kí đóng dấu và gửi về vn.export@maersk.com
+ Hãng tàu sẽ làm việc nội bộ và phản hồi cho yêu cầu của khách hàng trong vòng 1 ngày làm việc
Container hàng nhập sẽ sẵn sàng để sử dụng cho hàng xuất khi nhận được email xác nhận đồng ý từ phía hãng
tàu
+ Trong trường hợp khách hàng cần sử dụng chì (seal) của hãng tàu, vui lòng gửi email yêu cầu theo như hướng
dẫn trên xác nhận đặt chỗ hàng xuất (booking confirmation)
•
•
•

Khu vực miền Nam: SGNOPSEQU@MAERSK.COM
Khu vực miền Bắc: VUFOPSEQU@MAERSK.COM
Khu vực miền Trung: Vui lòng liên lạc với bộ phận cấp container theo như hướng dẫn trên xác
nhận đặt chỗ

14. Chúng tôi cần thông tin về kích thước, trọng tải của container?
Thông số của mỗi container được thể hiện trên cửa container. Quý khách hàng vui lòng kiểm tra và đóng hàng
hóa phù hợp với các chỉ số của container. Ngoài ra, thông tin chung (thông số kích thước, trọng tải,…) của
container theo tiêu chuẩn Maersk có thể được tìm thấy theo đường dẫn dưới đây:
https://www.maersk.com/solutions/shipping/ocean-transport/dry-cargo
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15. Cách đọc thông tin trên xác nhận đặt chỗ (booking confirmation) của Maersk
16. Cách đọc thông tin trên xác nhận đặt chỗ (booking confirmation) của Maersk
17.
18.
19.
20.

Khách hang vui lòng kiểm tra kỹ
các thông tin thể hiện trong
bảng.
Nếu có bất kỳ thay đổi gì, vui
lòng thực hiện trước khi lấy
container.

Thông tin về số service tàu,
khách hàng căn cứ theo đó để hạ
container.

Thông tin về:
+ Thời gian hạ container
+ Nơi hạ container
+ Thời hạn cuối cùng để
cung cấp chi tiết vận đơn,
VGM.
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