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 Nghỉ lễ

Tết dương lịch 1 ngày Ngày mùng 1 tháng 1

Tết âm lịch 4 ngày Ngày cuối cùng của năm cũ và 3 ngày đầu tiên
của năm mới theo lịch âm

Ngày Giỗ tổ Hùng Vương 1 ngày Mùng 10 tháng 3 âm lịch

Ngày Giải phóng miền Nam 1 ngày Ngày 30 tháng 4

Ngày Quốc tế Lao động 1 ngày Mùng 1 tháng 5

Ngày Quốc khánh 1 ngày Mùng 2 tháng 9

Ngày nghỉ trùng vào cuối tuần sẽ được nghỉ bù vào hôm sau.

 Thời gian làm việc

Giờ địa phương = GMT + 7

Thứ 2 – Thứ 6 : Làm việc
Trụ sở chính : 08.00 – 12.00 & 13.00 – 17.00
Chi nhánh : 08.00 – 12.00 & 13.30 – 17.30

Sáng thứ 7 : Trực

Chiều thứ 7 và Chủ nhật : Nghỉ

 Giờ làm việc Hải quan

Thời gian thuận lợi làm thủ tục thông quan:
Thứ 2 – Thứ 6 : 08.00 – 11.00 & 13.30 – 16.30
Thứ 7 và Chủ nhật : Không làm việc

Cán bộ hải quan làm việc vào cuối tuần và ngày lễ phải được sắp xếp trước và phụ thuộc vào loại
hàng hóa nhất định cũng như địa điểm kiểm hóa.
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 Thời gian hạn chế xe tải và xe container chạy trong nội thành

TP. Hồ Chí Minh

Trọng tải Thời gian hạn chế
Xe tải dưới 2.5 tấn 06.00 – 08.00 & 16.00 – 20.00

Xe tải trên 2.5 tấn & xe moóc 20’ 06.00 – 21.00
(trừ một số tuyến theo quy định)

Xe moóc 40’ 06.00 – 21.00

Không giới hạn đối với những đường tới cảng

Hà Nội

Trọng tải Thời gian hạn chế
Xe tải 1.25 tấn 06.00 – 08.30 & 16.30 – 20.00

Xe tải từ 1.25 – 2.5 tấn 06.00 – 20.00

Xe tải từ 2.5 – 10 tấn 06.00 – 21.00

Xe tải từ trên 10 tấn và hàng hóa
ngoại cỡ, quá tải

24/24h (Trường hợp có giấy phép đặc biệt
được lưu hành từ 21h đến 6h sáng).

Hải Phòng

Tải trọng Thời gian hạn chế
Xe tải trên 1 tấn và xe moóc 06.00 – 22.00

Đà Nẵng

Trọng tải Thời gian hạn chế
Dưới 2.0 tấn Không

Trên 2.0 tấn , xe moóc 20’ & 40’ 06.00 – 07.00 & 16.30 – 18.00

Quy Nhơn

Trọng tải Thời gian hạn chế
Xe tải và xe moóc Không
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Phương tiện lưu hành trong thời gian hạn chế phải được cơ quan chức năng cấp giấy phéo đặc
biệt.

 Trọng tải và kích thước giới hạn của qua cầu và đường

Hàng hóa có kích thước hoặc tải trọng vượt quá giới hạn cho phép lưu hành trên đường hoặc cầu
phải có giấy phép đặc biệt do cơ quan có thẩm quyền cấp. Kích thước và trọng tải tối đa được áp
dụng

 Giới hạn bề ngang

3.6 mét

 Giới hạn chiều cao

4.2 mét tính từ mặt đường
Nhằm đảm bảo an toàn, không vướng vào dây điện trên phố.
SAFI có sẵn các dịch ụ xe moóc gầm thấp, xà lan cho những lô hàng quá khổ.

 Giới hạn tải trọng qua cầu:

30 tấn
Có dịch vụ thực hiện các lô hàng siêu trọng, tối đa 60 tấn mỗi lô.

 Giới hạn chiều cao qua cầu

4.2 mét từ mặt cầu.

 Bảo hiểm vận tải nội địa

Giá: 0.15% Giá trị Hóa đơn
Rủi ro bao gồm: mất toàn bộ hàng, hỏa hoạn, sập cầu, xe tải lật, va quệt.


