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V/v:Giảm chi phí dịch vụ kho vận hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng trong  

mùa dịch Covid - 19 
 

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG 

 

Xét trong bối cảnh hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang ngày càng diễn 

biến phức tạp.  

Virus lây lan nhanh chóng, các ca bệnh không ngừng tăng lên, Chính Phủ Việt 

Nam, Bộ Y Tế và tất cả các Ủy Ban nhân dân Tỉnh , Thành Phố trên toàn quốc đã liên tục 

kêu gọi người dân các địa phương, ban ngành quyết liệt phòng chống dịch bệnh lay lan , 

yêu cầu người dân cần thiết có các biện pháp bảo vệ phòng ngừa dịch bệnh như đeo khẩu 

trang, hạn chế đến những nơi đông người,hạn chế tiếp xúc trực tiếp với các trường hợp 

đến từ vùng dịch bệnh, có nguy cơ dịch bệnh và người bị cách ly, học sinh, sinh viên nghỉ 

học liên tục. 

Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của các 

khách hàng, doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ kho vận SGL. 

Công ty chúng tôi cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ trước tình hình dịch bệnh 

hiện tại. Nhưng bằng sự nổ lực hết mình, toàn bộ tập thể nhân viên công ty chúng tôi đang 

cố gắng thực hiện các biện pháp phòng chống, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh như: sắp 

xếp vệ sinh kho sạch sẽ, thông thoáng, cải thiện môi trường làm việc, quan tâm đến vấn đề 

sức khỏe của nhân viên kho để hạn chế tối đa ảnh hưởng mùa dịch đến tình hình xuất nhập 

hàng hóa cho Quý khách.  

Đồng thời, chúng tôi cũng rất thấu hiểu và đồng cảm với những khó khăn về tài 

chính mà Quý khách hàng đang gặp phải. Từ đó cũng mong muốn được chia sẻ và hỗ trợ 

một phần nho nhỏ để hai bên cùng nhau vượt qua mùa dịch Covid-19 đang kéo dài này. 

Vì vậy, sau khi được sự cân nhắc và đồng ý của toàn bộ Ban lãnh đạo Công ty 

TNHH Kho Vận Nam Việt SGL, chúng tôi quyết định hỗ trợ giảm từ 10-30% chi phí thuê 

kho và phí dịch vụ cho khách hàng kể từ tháng 03 năm 2020. Sau khi hết dịch tùy mức độ 

và tình hình kinh doanh chúng tôi sẽ trao đổi với quý khách hàng điều chỉnh cho mức giá 

phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của các bên. 

Chúng tôi mong rằng với góp phần nhỏ bé này có thể hỗ trợ được Quý khách 

hàng cùng vượt qua được những khó khăn của mùa dịch và hướng đến hợp tác - phát triển 

lâu dài.  

 

Trân trọng! 

  


