
THÔNG BÁO 
V/v: Phòng chống bão số 4 (bão Noru) 

 

  

 Kính gửi:  Quý Hãng tàu/ Đại lý hãng tàu 

           Quý khách hàng/ Đối tác 

 

 Lời đầu tiên, Cảng Chu Lai xin gửi đến Quý hãng tàu, đại lý, khách hàng và đối tác 

(Qúy khách hàng) lời chúc sức khỏe, thành công và hợp tác tốt đẹp. 

 Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cơn bão số 4 (Bão Noru) sẽ đổ bộ 

trực tiếp vào khu vực Miền Trung trong đó có Cảng Chu Lai, với sức gió mạnh và dự đoán đây 

sẽ là cơn siêu bão của năm. 

 Do vậy, nhằm đảm bảo an toàn hoạt động của Cảng cũng như bảo vệ tối đa hàng 

hóa, tài sản của Quý khách hàng tại Cảng Chu Lai trong suốt thời gian bão Noru đổ bộ 

vào khu vực Miền Trung. Cảng Chu Lai trân trọng thông báo kế hoạch tạm ngừng cung 

cấp dịch vụ Cảng cụ thể như sau: 

 

1. Thời gian tạm ngưng dịch vụ: Từ 12 giờ 00, ngày 26/9/2022 

2. Nội dung: Tạm ngưng cung cấp dịch vụ cảng, không tiếp nhận bất kỳ loại hàng 

hóa hay container nào xuất nhập bãi cho đến khi cơn bão đi qua. 

3. Thông tin liên lạc trong suốt thời gian tạm ngừng dịch vụ Cảng: 

Phòng Điều độ Khai thác 

▪ Ông Võ Văn Thiên – Trưởng phòng 

▪ Email: vovanthien@thaco.com.vn     - Điện thoại: 0933. 805.366 

Phòng Quản lý Bãi Cảng 

▪ Ông Nguyễn Văn Sĩ – Trưởng phòng 

▪ Email: nguyenvansi@thaco.com.vn   - Điện thoại: 0933.806.118 

Dịch vụ Kho Cảng 

▪ Ông Võ Bá Đông – Trưởng phòngs 

▪ Email: vobadong@thaco.com.vn       - Điện thoại: 0938.805.024 

  

 Vậy, thông qua Công văn này, chúng tôi xin trân trọng thông báo để Quý khách 

được biết và sắp xếp kế hoạch thực hiện công việc của mình. 

 Chân thành cảm ơn !  

 
Nơi nhận: 

- Quý hãng tàu/ Đại lý 

- Quý đối tác/ khách hàng 

- Lưu VT 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

 
 

 
CÔNG TY TNHH CẢNG BIỂN 

QUỐC TẾ CHU LAI 

 Số:       /2022/TB-CLP 

 

 

Quảng Nam, ngày 26 tháng 9 năm 2022 

mailto:nguyenvansi@thaco.com.vn

