1. Quy trình lấy rỗng sử dụng phiếu EIR bản cứng
Mua phiếu vào cổng

Khách hàng

Điều độ Bãi
(Bãi cont rỗng)

Cổng Cảng
(An ninh Cảng)
Lệnh cấp rỗng

- Kiểm tra lệnh cấp rỗng
- Xác định cont cần lấy và
ghi vào lệnh
Lệnh cấp rỗng có
số cont cần lấy

- Viết 2 liên, giao cho
lái xe 1 liên và giữ lại
1 liên

Gate - Out

Cổng Cảng
(An ninh Cảng)

- Trình An ninh cảng
phiếu E có số cont
- An ninh kiểm tra sự
trùng khớp số cont, xác
nhận và tiến hành Gate –
Out
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Điều độ Bãi
(Bãi cont rỗng)

Phiếu EIR rỗng

- Lái xe và Điều độ Bãi cùng ký trên
2 liên
- Giữ lại 1 liên và giao cho lái xe 1
liên
- Tiến hành cho Lái xe lấy Cont
- Cuối ca nộp phiếu EIR cho phòng
in EIR cập nhật thông tin và lưu trữ

Trực sản xuất
(Phòng EIR + Cân)

- Nhận lệnh cấp rỗng + số cont cần
lấy
- In phiếu Eir có tình trạng cont và các
thông tin cần thiết
- In 2 liên giao cho khách hàng
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2. Quy trình lấy rỗng sử dụng phiếu E điện tử
Dừng lại kiểm tra

Khách hàng

Cổng Cảng
(An ninh Cảng)

Điều độ Bãi
(Bãi cont rỗng)

Lệnh cấp rỗng
điện tử

- Kiểm tra lệnh cấp rỗng
- Xác định cont cần lấy
- Gửi cho phòng trực số
cont cần lấy thông qua
SMS -Call

Gate - Out

Cổng Cảng
(An ninh Cảng)

- Trình An ninh cảng
phiếu E điện tử có số cont
- An ninh kiểm tra sự
trùng khớp số cont và
tiến hành Gate – Out

CÔNG TY TNHH CẢNG CỬA LÒ

Điều độ Bãi
(Bãi cont rỗng)

Trực sản xuất
(Phòng EIR + Cân)
Phiếu EIR rỗng
(Điện tử)

- Gửi lái xe phiếu E điện tử
- Cùng nhau kiểm tra tình trạng cont
- Lệnh lái nâng và tiến hành cho Lái
xe lấy Cont

- Nhận thông tin từ Điều độ bãi
- In phiếu Eir có tình trạng cont và các
thông tin cần thiết
- Gửi lại Điều độ bãi phiếu E điện tử
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3. Quy trình hạ hàng (đối với sử dụng phiếu Eir điện tử, vẫn giữ nguyên quy trình và thay vì in phiếu Eir
thì sẽ gửi phiếu Eir điện tử cho khách hàng)
Mua phiếu vào cổng

Cổng Cảng
(An ninh Cảng)

Khách hàng

Phiếu Packing
list PKL)

- Cân cont hàng và in
phiếu Eir có tình trạng
cont và các thông tin cần
thiết
- In 2 liên đưa cho khách
hàng
Phiếu Eir
Full

- Viết 2 liên, giao cho
lái xe 1 liên và giữ lại
1 liên

Trực sản xuất
(Phòng EIR + Cân)

Cổng Cảng
(An ninh Cảng)
Gate - Out

- Trình An Ninh
phiếu Eir để xác
nhận
- Lái xe nhận Lại
phiếu EIR và tiến
hành Gate – Out
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Phiếu EIR Full

Điều độ Bãi
(Bãi cont hàng)

- Kiểm tra lại tình trạng cont
- Lái xe và Điều độ Bãi cùng ký
trên 2 liên
- Giữ lại 1 liên và giao cho lái
xe 1 liên
- Tiến hành hạ cont hàng theo
khu vực quy định.
- Cuối ca nộp phiếu EIR full
cho phòng in EIR cập nhật
thông tin và lưu trữ.
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4. Quy trình lấy Full (đối với sử dụng phiếu Eir điện tử, vẫn giữ nguyên quy trình và thay vì in phiếu Eir
thì sẽ gửi phiếu Eir điện tử cho khách hàng)
Mua phiếu vào cổng

Khách hàng

Trực sản xuất
(Phòng EIR + Cân)

Cổng Cảng
(An ninh Cảng)

- In phiếu EIR Full
- In 2 liên và đưa cho lái
xe
Phiếu EIR Full

- Viết 2 liên, giao cho
lái xe 1 liên và giữ lại
1 liên

Trình D/O, Giấy
mượn cont, Giấy
giới thiệu (bản
chính or scan)

Cổng Cảng
(An ninh Cảng)
Gate - Out

- Trình An Ninh phiếu Eir
để xác nhận sự trùng khớp
- Lái xe nhận Lại phiếu
EIR và tiến hành Gate –
Out
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Phiếu EIR Full

Điều độ Bãi
(Bãi cont Full)

- Cùng nhau xác nhận tình trạng cont
- Lái xe và Điều độ Bãi cùng ký trên 2
liên
- Giữ lại 1 liên và giao cho lái xe 1 liên.
- Tiến hành cho Lái xe lấy Cont
- Cuối ca nộp phiếu EIR full cho phòng
in EIR cập nhật thông tin và lưu trữ
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5. Quy trình hạ rỗng (đối với sử dụng phiếu Eir điện tử, vẫn giữ nguyên quy trình và thay vì in phiếu Eir
thì sẽ gửi phiếu Eir điện tử cho khách hàng)
Mua phiếu vào cổng

Khách hàng

Trực sản xuất
(Phòng EIR + Cân)

Cổng Cảng
(An ninh Cảng)

- In phiếu EIR rỗng có tình trạng
cont
- In 2 liên và đưa cho khách hàng
Phiếu EIR rỗng

- Viết 2 liên, giao cho
lái xe 1 liên và giữ lại
1 liên

Phiếu EIR full
(EIR khi cấp
Full)

Cổng Cảng
(An ninh Cảng)
Phiếu EIR rỗng

Gate - Out

- Trình An Ninh phiếu Eir
để xác nhận
- Lái xe nhận Lại phiếu
EIR và tiến hành Gate –
Out
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Điều độ Bãi
(Bãi cont rỗng)

-Cùng nhau kiểm tra tình trạng cont
- Lái xe và Điều độ Bãi cùng ký trên 2
liên
- Giữ lại 1 liên và giao cho lái xe 1 liên
- Tiến hành cho Lái xe hạ rỗng
- Cuối ca nộp phiếu EIR cho phòng in
EIR cập nhật thông tin và lưu trữ
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