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Giới thiệu tổng quan 

– SNP ePort là cổng thông tin của Tân Cảng Sài Gòn (SNP) được phát triển bởi 

Công ty Cổ phần Giải pháp CNTT Tân Cảng (TCIS).  

– ePort cung cấp thông tin container, tàu chuyến, danh sách container nhập/xuất, 

công cụ theo dõi tình hình giải phóng tàu. 

– ePort hỗ trợ khách hàng đăng ký làm thủ tục giao nhận container qua mạng 

Internet và thanh toán qua thẻ thanh toán nội địa (ATM) ngân hàng tại Việt Nam. 

– ePort hỗ trợ xuất hóa đơn điện tử - là sản phẩm cung cấp bởi VNPT – được cơ 

quan Thuế chấp nhận. 

Yêu cầu của hệ thống 
– Hệ thống chạy tốt nhất trên các trình duyệt: Chrome, Fire Fox. 

Đầu mối liên hệ 
– Phòng Marketing/Trung tâm chăm sóc khách hàng 

Điện thoại (miễn phí 24/7): 1800 1188 

Email: ttcskh@saigonnewport.com.vn  

 

– Phòng phát hành chứng từ 

Điện thoại: +84 28.36220116 - 1985 (giờ hành chính) 

     +84 28.36220116 - 1905 (ngoài giờ hành chính) 

Email: dkn.phct@saigonnewport.com.vn,  

phct@saigonnewport.com.vn  

eport.phct <eport.phct@saigonnewport.com.vn> 

 

 

 

mailto:ttcskh@saigonnewport.com.vn
mailto:dkn.phct@saigonnewport.com.vn
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Quy trình tổng quan đăng ký làm hàng & thanh toán trên eport 

 

 

 

 

 

 

Khách hàng 
ePort 

1. Đăng ký thủ tục 
giao/nhận container 2. Thanh toán 

3. Xuất hóa đơn điện tử 

Booking/lệnh 

giao hàng 

Tân Cảng Phiếu đăng ký/số 

phiếu online 

4. Giao/nhận container 

Quy trình tổng quát đăng ký giao/nhận container qua ePort (mạng Internet) 
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Mô tả quy trình: 

1. Đăng ký thủ tục 

– Đăng nhập vào ePort  

– Lựa chọn phương thức giao hoặc nhận container 

– Tạo lô mới hoặc chọn lô hàng đã khai báo trước đó.  

– Nhập các thông tin cần thiết 

– Số phiếu đăng ký online sẽ hiển thị sau khi đăng ký thành công 

2. Thanh toán 

– Khách hàng có 2 lựa chọn để thực hiện thanh toán trên Eport:  

a) Thanh toán qua thẻ thanh toán nội địa (ATM): 

o Để thanh toán qua thẻ thanh toán nội địa, khách hàng chọn lô hay phiếu 

cần đăng ký 

o Nhấn vào nút Tạo hóa đơn 

o Nhấn nút Thanh toán bằng thẻ thanh toán nội địa 

o Nhập các thông tin cần thiết.  

o Khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ cập nhật tình trạng thanh toán 

trên đăng ký.  

b) Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng: 

o Để thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng, khách hàng chọn lô hay 

phiếu cần đăng ký 

o Nhấn vào nút Tạo hóa đơn 

o Nhấn nút Thanh toán chuyển khoản, hệ thống sẽ hiển thị Mã chuyển 

khoản (TransactionID) 

o Khi nhận được Mã chuyển khoản, khách hàng đăng nhập vào hệ thống 

Internet banking, hoặc đến ngân hàng có hỗ trợ thanh toán để chuyển 

khoản.  

– Lưu ý:  

Nếu không thể thanh toán trên Eport, khách hàng có thể in phiếu đăng ký làm 

hàng đến thanh toán tiền tại quầy Phát hành chứng từ.  
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3. Xuất hóa đơn điện tử 

– Khi thanh toán trên hệ thống thành công, khách hàng nhấn chọn vào phiếu hoặc 

lô hàng muốn xuất hóa đơn.  

– Nhấn nút Hóa đơn điện tử để xuất hóa đơn.  

 

4. Giao nhận container:  

– Nếu đã đăng ký và thanh toán phiếu thành công trên Eport : 

 Đối với phương án hạ bãi chợ xuất: khách hàng mang container đến cổng 

và cung cấp mã đăng ký cho nhân viên giao nhân cổng. 

 Đối với các phương án còn lại : khách hàng đến khu thủ tục và cung cấp 

chứng từ giao nhận ( lệnh giao hàng nguyen container ; phiếu cấp /hạ rỗng ) 

và  mã đăng ký  của lô hàng cho nhân viên Phát hành chứng từ xác nhận lại 

thông tin; sau đó cho xe vào cổng..  

– Nếu đã đăng ký thành công  nhưng chưa thanh toán trên Eport :  

 Đối với Phương án Hạ bãi chờ xuất: khách hàng đến quầy thủ tục cung cấp 

mã đăng ký cho nhân viên phát hành chứng từ để thanh toán và cho xe vào 

cồng. 

 Đối với phương án còn lại: khách hàng đến khu thủ tục và cung cấp chứng 

từ giao nhận ( lệnh giao hàng nguyên container ; phiếu cấp /hạ rỗng ) và  

mã đăng ký  của lô hàng cho nhân viên Phát hành chứng từ xác nhận lại 

thông tin, thực hiện thanh toán ( token; thẻ đồng thương hiệu MB hoặc tiền 

mặt ), sau đó cho xe vào cổng. 
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Quy trình đăng ký làm hàng & thanh toán trên ePort 

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THỦ TỤC QUA EPORT (MẠNG INTERNET)

Cổng thanh toán NAPAS 

(Thẻ nội địa, chuyển khoản)

Hóa đơn điện tử

(VNPT)
Khách hàng (Thực hiện trên ePort)

P
h
a
se

Đăng nhập Eport

Bắt đầu

Booking/Lệnh 

giao hàng
Cập nhật thông tin 

đăng ký

Tính phí
Thực hiện thanh 

toán

Xuất hóa đơn điện 

tử

Kết thúc

In phiếu/lấy số 

phiếu

Thanh toán Có

Không
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Quy trình giao nhận container 

QUY TRÌNH GIAO NHẬN CONTAINER ĐĂNG KÝ QUA EPORT (MẠNG INTERNET)

Cảng Phát hành chứng từKhách hàng (lái xe)

P
h
a
se

Bắt đầu

Phiếu giao 

nhận/mã đăng 

ký

GateIn

Giao nhận Cont

GateOut

Kết thúc

Thanh toán phí

Phiếu đã 

thanh toán/

hoặc duyệt

Có

Chưa thanh toán/hoặc chưa duyệt (chưa kiểm tra booking)

Mang xe (cont) 

đến cảng
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2 TÀI KHOẢN 

Đăng ký account ePort 

Đăng ký bằng cách liên hệ phòng PHCT, TTCSKH như thông tin bên trên (mục 0 

Đầu mối liên hệ) để được hướng dẫn. 

Đăng nhập 

Truy cập EPORT theo địa chỉ: https://eport.saigonnewport.com.vn 

Bước 1: Nhập UserName. 

Bước 2: Nhập Password. 

Bước 3: Chọn nhập thông tin “Khu vực giao nhận container”. 

Bước 4: Nhấn nút “Login” để đăng nhập hệ thống. 

 

 

https://eport.saigonnewport.com.vn/
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Thay đổi mật khẩu 

Ở giao diện này, người dùng có thể thay đổi Mật khẩu, cũng như thay đổi thông tin 

về địa chỉ (Address). 

Để đổi mật khẩu: 

Bước 1: Chọn Quản lý tài khoản trong TÀI KHOẢN 

Bước 2: Ở khung Thông tin mật khẩu, nhập Mật khẩu hiện tại vào ô Mật khẩu mới 

Bước 3: Nhập Mật khẩu mới. 

Bước 4: Nhập lại Mật khẩu mới (để đảm bảo người dùng nhập mật khẩu đúng) ở ô 

Xác nhận mật khẩu 

Bước 5: Nhấn Cập nhật để lưu thông tin thay đổi.  
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Đổi khu vực giao nhận Container: 

Bước 1: Chọn “Thay đổi khu vực giao nhận Container” 

 

Bước 2: Chọn khu vực cảng (Cát lái, Hiệp Phước .. )  

Bước 3: Nhấn nút Thay đổi (nếu không thay đổi thì bấm nút lệnh Đóng) 

 

 

 

Đăng ký khu vực giao nhận Container  

Trong trường hợp không thấy khu vực làm hàng mong muốn trong danh sách thay 

đổi khu vực Giao nhận Container, khách hàng vào TÀI KHOẢN-> Đăng ký dịch vụ  

Chọn Khu vực mong muốn, chọn vào Tôi đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết …  

Nhấn nút Xác nhận  
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Thay đổi chi tiết tài khoản 

Để thay đổi thông tin về tài khoản như Số điện thoại di dộng (để nhận mã thanh 

toán chuyển khoản thu hộ), Email, User vào TÀI KHOẢN -> Quản lý tài khoản.  

Trong mục Chi tiết tài khoản, User nhập vào Số ĐTDĐ, Email rồi nhấn vào nút 

Lưu bên dưới 
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Danh sách SĐT nhận SMS 

Để cập nhật danh sách số điện thoại nhận SMS khi đăng ký hạ bãi chờ xuất tàu, 

User nhấn vào TÀI KHOẢN -> Quản lý tài khoản -> Danh sách SĐT nhận SMS … 

Màn hình Đăng ký số điện thoại xuất hiện, User nhập vào Chủ thuê bao, Số điện 

thoại sau đó nhấn nút Cập nhật 

 

 

Quên mật khẩu 

Trong trường hợp khách hàng quên mật khẩu vào ePort, khách hàng có thể thực 

hiện các bước sau để lấy lại mật khẩu:  

Bước 1: Nhấn vào link Quên mật khẩu? 
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Bước 2: Điền chính xác thông tin tài khoản và email khi đăng ký tài khoản vào màn 

hình Khôi phục tài khoản 

Bước 3: Nhấn nút Gửi yêu cầu 

 

Bước 4: kiểm tra email để nhận lại mật khẩu mới 

Bước 5: sử dụng mật khẩu mới trong email để đăng nhập vào Eport  
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Đăng ký và Hủy sử dụng dịch vụ nhận container bằng EDO (lệnh giao hàng 

điện tử) 

Với Khách hàng đăng ký sử dụng tài khoản Eport Doanh nghiệp, thì sẽ có chức 

năng đăng ký hoặc hủy sử dụng dịch vụ nhận container bằng EDO.  

Để đăng ký sử dụng dịch vụ, Khách hàng vào Tài khoản -> Đăng ký dịch vụ  

 

Khi màn hình Đăng ký sử dụng dịch vụ hiển thị, khách hàng chọn dịch vụ muốn 

đăng ký, nhấn vào link Xem chi tiết để xem phụ lục hợp đồng, nhấn vào Tôi đã đọc 

và đồng ý …. Sau đó nút Xác nhận sẽ hiện lên để khách hàng nhấn vào để đăng ký 
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Để Hủy đăng ký sử dụng dịch vụ nhận container bằng EDO, khách hàng vào 

Tài khoản -> Hủy đăng ký dịch vụ  

 
Ở màn hình Hủy đăng ký dịch vụ, khách hàng chọn vào dịch vụ muốn hủy, sau đó 

nhấn Xác nhận 

 

Lưu ý:  Khi hủy đăng ký dịch vụ, khách hàng sẽ không thấy được nút Xác thực 

hiển thị trong màn hình Nhận cont hàng từ Cảng 
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Đăng ký và Hủy đăng ký đơn vị vận tải 

Với Khách hàng muốn khai thác phương tiện giao/nhận container tại cảng, cần đăng 

ký là đơn vị vận tải với cảng.  

Để đăng ký đơn vị vận tải, Khách hàng vào Tài khoản -> Đăng ký đơn vị vận tải  

 

Khi màn hình Đăng ký đơn vị vận tải hiển thị, khách hàng đọc dòng cam kết phía 

dưới, nhấn vào Tôi cam kết các phương tiện …. Sau đó nút Xác nhận sẽ hiện lên 

để khách hàng nhấn vào để đăng ký 
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Sau khi nhấn nút Xác nhận, Hệ thống hiển thị thông báo 

    

Người dùng nhấn OK 

Để Hủy đăng ký đơn vị vận tải, khách hàng vào Tài khoản -> Đăng ký đơn vị 

vận tải  
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Sau khi nhấn nút Hủy, Hệ thống hiển thị thông báo 

 

Người dùng nhấn OK 

Lưu ý: Khi hủy Đăng ký đơn vị vận tải, khách hàng sẽ không thấy được chức năng 

Khai báo phương tiện vận tải hiển thị trong menu Đăng ký. 
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3 ĐĂNG KÝ GIAO NHẬN CONTAINER 

Giao Cont hàng cho cảng bằng đường bộ (Phương án HBCX) 

Nhấn “Giao Cont hàng cho cảng” để truy cập phương án. 

 

3.1.1 Tạo lô hàng mới 

Nếu chưa có lô hàng nào, Tạo lô mới 

 

 

Bước 1: Nhập thông tin Mã số thuế. 

Bước 2: Nhập Số lượng Container (tương ứng với số lượng tối đa của chi tiết 

lô hàng, tối đa chỉ được 100 container trong 1 lô hàng). 

Bước 3: Nhập Ghi chú nếu cần. 

Bước 4: Kiểm tra thông tin nhập và nhấn nút “Lưu thông tin” để lưu thông tin 

lô hàng. 

Lưu ý: 

-  Mã số thuế dùng xuất hóa đơn GTGT. 
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3.1.2 Chọn lô hàng 

Nếu đã có lô hàng, chọn lô hàng trong danh sách lô hàng 

 

 

Bước 1: Nhấn nút “Chọn lô hàng” để mở giao diện chọn lô hàng. 
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Bước 2: Chọn một lô hàng mong muốn trong danh sách. 

Bước 3: Nhấn nút “Chọn” để hoàn tất. 
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Nếu muốn tạo lô hàng khác, nhấn nút “Tạo lô mới” và thực hiện lại mục “3.1.1”. 

3.1.3 Thêm chi tiết lô hàng 

Để thêm chi tiết cho lô hàng vừa tạo (hoặc đã chọn trong danh sách lô hàng) 

 

 

Bước 1: Nhấn “Thêm” để mở giao diện chức năng thêm mới chi tiết lô hàng.  
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Bước 2: Để hạ container hàng vào bãi qua đường bộ, chọn phương tiện là Truck, 

rời ô nhập liệu, hệ thống nạp lại phương án phù hợp. 

Bước 3: Nhập các thông tin vào các trường dữ liệu. 

Bước 4: Kiểm tra thông tin rồi nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin chi tiết lô hàng. 

Lưu ý một số thông tin sau: 

– Khai báo phương án: chọn phương án là HBCX  

– Số Book: Nhập đầy đủ như trong booking của hãng tàu. 

– Tàu/số chuyến: Nhập đúng như trong booking, nếu có khác biệt, hoặc 

tàu/chuyến không có trong danh mục vui lòng liên hệ Cảng để được hướng 

dẫn. 

– Cảng đích: Trường hợp Cảng đích không có trong danh mục thì nhập 

“Cangdich:…” vào ghi chú. 

– Nhập số cont, rời ô số cont, hệ thống load checkbox “Tôi xác nhận container 

<so_cont> thuộc khu vực <ten_khu_vuc> như trên Booking hãng tàu cấp” 

– Khai báo số seal (nếu có) 
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– Khai báo kích cỡ container 

– Khai báo trọng lượng có VGM (Verified Gross Mass): VGM là trọng lượng hàng 

+ vỏ: Thông tin này là bắt buộc khai báo nên phải checkbox vào VGM (như hình bên dưới) 

 

Nếu không khai báo VGM (không checkbox vào VGM), khi nhấn Lưu, hệ 

thống sẽ báo lỗi như hình sau: 
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3.1.4 Sửa chi tiết lô hàng 

Nếu muốn thay đổi thông tin của một chi tiết lô hàng nào, sử dụng chức năng 

sửa chi tiết lô hàng. 

Lưu ý: Với những chi tiết đơn hàng đã Thanh toán, không được sửa thông tin 

ảnh hưởng đến đơn giá như: Kích cỡ (20 thành 40 và ngược lại), thông tin nguy 

hiểm, quá khổ và thông tin kiểm hóa.  

 

 

Bước 1: Nhấn “Sửa” ở chi tiết lô hàng muốn sửa để mở giao diện chức năng sửa 

thông tin chi tiết lô hàng. 
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Bước 2: Sửa các thông tin cần sửa. 

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin đã sửa, rồi nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin thay 

đổi. 

3.1.5 Xóa chi tiết lô hàng  

Xem chi tiết tại 0 Các nút chức năng. 
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Các nút chức năng 

 

 

3.1.6 In phiếu 

Dùng để In phiếu đăng kí làm hàng. Phải nhấn chọn những chi tiết lô hàng muốn 

in bằng cách nhấn vào các check box ở bên trái (đã kẻ khung màu đỏ như hình). 

Ngoài ra có thể in phiếu đăng kí làm hàng bằng cách nhân vào “Chưa in” hoặc 

“Đã in” ở mối chi tiết lô hàng. 
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Vì đã chọn 2 chi tiết đơn hàng, nên ở đây (trong khoanh màu đỏ) thấy có 2 trang, 

và có thể chuyển qua lại các trang (tương ứng với số lượng chi tiết lô hàng). 

3.1.7 Xóa phiếu 

Dùng để XÓA phiếu đăng kí làm hàng. Phải nhấn chọn những chi tiết lô hàng 

muốn xóa bằng cách nhấn vào các check box ở bên trái (đã kẻ khung màu đỏ 

như hình). 
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+ Chọn các chi tiết lô hàng muốn xóa bằng cách nhấn chọn ở các ô vuông 

bên cạnh. 

 + Sau đó nhấn Xóa Phiếu để xóa chi tiết lô hàng. 

Lưu ý: phiếu có trạng thái thanh toán là Y hoặc W hoặc có số EIR cổng thì không 

thể xóa được 

 

3.1.8 In biên nhận 

Để in biên nhận User nhấn chọn vào container  tương ứng, nhấn nút In biên 

nhận, biên nhận sẽ hiển thị như sau:  
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Lưu ý: mỗi giấy biên nhận thanh toán sẽ in cho 1 giao dịch. Nếu chọn 2 giao 

dịch để in biên nhận, User vui lòng nhấn nút trên biên nhận.  

 

3.1.9 Tính phí 

Xem mục Thanh toán Online trên Eport  
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3.1.10 Import Excel giao cont hàng cho Cảng  

Thay vì thêm chi tiết lô hàng như bước (3.1.3) bên trên, Khách hàng có thể thêm 

chi tiết lô hàng bằng cách import file excel có chứa thông tin chi tiết lô hàng. 

File excel phải theo mẫu (Download từ mục HƯỚNG DẪN của hệ thống Eport, 

tùy theo phương án để chon mẫu file cho thích hợp). 

Bước 1: Down load file mẫu: có 2 cách để download file mẫu 

Cách 1:  

+ Download file template trong mục Hướng Dẫn ở menu bên tay trái. 

 

Cách 2: 

+ Nhấn vào nút Import Excel và download mẫu file import như hình bên 

dưới 
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+ Mở thư mục chứa file template vừa download về. Đây là nơi file template 

được download về. 

+ Sau khi có file template, nhập thông tin container vào để có dữ liệu thực 

hiện Import Excel. 

Lưu ý: 

1. Khi nhập dữ liệu vào file excel, , chú ý nhập thông tin có VGM, nếu không nhập 

sẽ không Import file thành công do thông tin này là bắt buộc: 

2.  

 

Bước 2: Thực hiện Import Excel 

+ Nhấn nút Import Excel để mở giao diện import excel. 
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+ Nhấn nút Browse để tìm đến nơi chứa file template. 
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+ Chọn file template rồi nhấn Open để mở file lên giao diện import. 

 

+ Nhấn Nạp dữ liệu vào danh sách để load dữ liệu trong file excel vào lưới 

dữ liệu bên dưới.  

 

+ Các cột có Excel là cột trong excel, còn cột bên cạnh là cột do hệ 

thống tự load. 

+ Người dùng cần kiểm tra thông tin ở cột không có Excel và đảm 

báo đúng với thông tin mong muốn. 

    * Nếu có sai sót sửa trực tiếp bên cột không có Excel. 

  * Thông tin ở cột không có Excel sẽ là thông tin của chi tiết lô 

hàng được tạo.  

* Thông tin ở cột có Excel là mẫu dùng để kiểm chứng lại cho 

chính xác. 

+ Sau khi kiểm tra thông tin chính xác, nếu có chỉnh sửa, nhấn Lưu 

các thay đổi để lưu thông tin đã sửa. 

+ Nhấn Hủy bỏ để hủy các thông tin đã sửa. 
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+ Nhấn Cập nhật để import thông tin trong file excel (tạo mới chi tiết lô 

hàng). 

 

+ Nhấn X bên góc phải màn hình để đóng màn hình nhập liệu và hủy quá 

trình import. 

+ Nếu sau khi import mà không thấy thông tin chi tiết lô hàng đâu, nhấn nút 

Refresh bên dưới để hệ thống load lại dữ liệu mới. 

3.1.11 Đăng ký bằng Import Excel (RURU, Cắt bấm seal, Rút đóng kiểm hóa)  

Trên màn hình rút hàng tại cảng, chọn lô hàng hoặc tạo lô hàng mới  

Nhấn vào nút Import excel  
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Trên màn hình Import Excel, tùy theo tính chất của lô hàng, khách hàng lựa chọn 

mẫu không áp dụng EDO, hay có áp dụng EDO để tải file mẫu về máy tính (nếu 

chưa có)  

 

Mở file mẫu trên máy tính và nhập vào thông tin các container muốn đăng ký 

chuyển  

Quay lại màn hình Import excel trên ePort, nhấn vào nút Chọn tập tin excel, hoặc 

kéo thả file có thông tin các cont muốn đăng ký dịch vụ.  
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Nhấn nút Nạp dữ liệu  

 

Khi thông tin file import hiển thị trên màn hình, nhấn nút Lưu 
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Nhấn nút Tiếp tục trên màn hình Xác nhận  

Khi import xong, hệ thống sẽ báo Thành công. Khách hàng đóng màn hình bằng 

nút Đóng hay X để đóng màn hình Import excel. 

Thông tin các container vừa đăng ký sẽ được hiển thị thông tin trong chi tiết lô 

hàng.  

Tips: khách hàng đưa chuột vào từng cột của file excel để thấy hướng dẫn chi 

tiết  

 

3.1.12 Xuất Excel 

Ngược lại với Import Excel, Xuất Excel dùng để xuất ra file excel thông tin của 

tất cả chi tiết lô hàng trong một lô hàng. 
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3.1.13 Refresh 

Dùng để cập nhật mới lại thông tin của lô hàng bằng tay, trong trường hợp hệ 

thống tự động chưa cập nhật. 

 

 

3.1.14 Xuất hóa đơn điện tử 

Để xuất hóa đơn điện tử sau khi thanh toán, tại thông tin lô hàng, nhấn vào nút 

Hóa đơn điện tử  

 

 

 

 



 

 

 

TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN 

Địa chỉ: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: +84.8.3742.2578  Fax: +84.8.3742.5350  Hotline 1800 1188 

Email: marketing.snp@saigonnewport.com.vn 

 
 

ePort – Hướng dẫn đăng ký giao nhận và thanh toán qua ngân hàng            Trang 48  
 

 

3.1.15 Khai báo thông tin cont quá khổ (Cont Open Top, Cont Flat rack)  

Để khai báo thông tin container quá khổ, khi khách hàng chọn ISO là cont 50 

hoặc 60, màn hình nhập thông tin quá khổ sẽ hiện lên để khách hàng nhập 

thông tin vào:  

 

User có 2 lựa chọn để nhập thông tin: Nhập kích thước chi tiết quá khổ (là 

phần vượt ra bên ngoài cont) hay Nhập kích thước mã hàng (là toàn bộ kích 

thước của hàng hóa)  

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, User nhấn Lưu 



 

 

 

TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN 

Địa chỉ: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: +84.8.3742.2578  Fax: +84.8.3742.5350  Hotline 1800 1188 

Email: marketing.snp@saigonnewport.com.vn 

 
 

ePort – Hướng dẫn đăng ký giao nhận và thanh toán qua ngân hàng            Trang 49  
 

Nếu hàng không quá khổ, User nhấn vào và nhấn Lưu  

 

3.1.16 Khai báo thông tin hàng hóa  

Để khai báo thông tin hàng hóa, User khi khai báo IMO, UNNO (đối với 

cont nguy hiểm) hoặc khi chọn thông tin Số ĐTDĐ đối với cont không phải 

nguy hiểm (nếu có) hoặc khi nhấn nút Lưu đối với cont không phải nguy 

hiểm, màn hình nhập thông tin hàng hóa sẽ tự động hiển thị. Hoặc khi nhấn 

vào nút Thông tin hàng hóa  

 

 

Màn hình khai báo Thông tin hàng hóa hiển thị  
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User nhập đầy đủ thông tin vào màn hình và nhấn Lưu, nếu thông tin 

không được khai báo đầy đủ, khi nhấn Lưu hệ thống sẽ hiển thị thông báo 

 

Nếu User nhấn OK thì toàn bộ IMO, UNNO đã khai báo (nếu có) và thông 

tin hàng hóa sẽ mất 
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3.1.17 Đính kèm file MSDS (đối với cont nguy hiểm) 

Đối với cont nguy hiểm, bắt buộc khách hàng phải đính kèm file MSDS 

(Material Safety Data Sheet) trước khi lưu thông tin đăng ký container. Nếu 

container nguy hiểm không được đính kèm tài liệu, khi nhấn nút Lưu hệ 

thống sẽ báo lỗi, không cho lưu. 

Để đính kèm tài liệu cho container nguy hiểm, sau khi khai báo các thông 

tin đăng ký container, nhấn nút  

Hệ thống mở màn hình Quản lý tài liệu của container, bao gồm các thông 

tin: 

Loại tài liệu: hệ thống mặc định (readonly), người dùng không thể chỉnh 

sửa 

Người dùng nhấn vào nút để chọn file từ máy tính, hệ thống 

mở màn hình chọn file từ máy tính, người dùng chọn file rồi nhấn Open 



 

 

 

TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN 

Địa chỉ: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: +84.8.3742.2578  Fax: +84.8.3742.5350  Hotline 1800 1188 

Email: marketing.snp@saigonnewport.com.vn 

 
 

ePort – Hướng dẫn đăng ký giao nhận và thanh toán qua ngân hàng            Trang 52  
 

 

Hệ thống load file vừa chọn và đính kèm vào màn hình Quản lý tài liệu 

của container (như hình bên dưới) 
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Sau khi đính kèm xong tài liệu cho container, nhấn Đóng hoặc dấu X bên 

góc trên phải để thoát khỏi màn hình Quản lý tài liệu của container. 
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3.1.18 Khai báo thông tin container lạnh 

User khi chọn ISO là container lạnh, màn hình nhập thông tin container 

lạnh sẽ tự động hiện thị như sau:  

 

Nếu là cont lạnh đóng hàng khô, khách hàng nhấn chọn vào Không cài 

nhiệt độ và nhấn Lưu 
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3.1.19 Khai báo container có gắn thiết bị, container có tính chất đặc biệt 

Để đăng ký hạ container có gắn thiết bị GPS hay có tính chất đặc biệt để 

yêu cầu xếp dỡ riêng, khách hàng sau khi khai báo đầy đủ thông tin trong 

màn hình Thêm container, sau đó nhấn vào nút Xếp dỡ đặc biệt 

 

Trong màn hình Tính chất riêng cont hàng, tùy theo thông tin muốn khai 

báo, khách hàng nhấn chọn vào danh sách bên tay trái, nhấn nút Thêm.  
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Khi tính chất container vào danh sách bên tay phải (danh sách chọn) khách 

hàng nhấn Lưu để hoàn thành đăng ký 

 

3.1.20 Khai báo container đăng ký dịch vụ kiểm hóa 

Để đăng ký hạ container có đăng ký dịch vụ kèm theo, khách hàng sau khi 

khai báo đầy đủ thông tin trong màn hình Thêm container, sau đó nhấn vào 

nút Dịch vụ kiểm hóa/khử trùng 
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Trong màn hình Danh sách dịch vụ, tùy theo dịch vụ muốn đăng ký, khách 

hàng nhấn chọn vào radio tương ứng, nhấn nút Lưu.  

 

Lưu ý: Nếu đã nhấn chọn dịch vụ cần đăng ký mà muốn hủy bỏ thì nhấn vào 

radio rồi nhấn nút Lưu hoặc Đóng để hủy bỏ 
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3.1.21 Đăng ký Container hàng xuất khử trùng 

Khách hàng khai báo đăng ký Hạ bãi chờ xuất – Khử trùng trên ePort 

 

Khách hàng click nút Dịch vụ kiểm hóa/khử trùng 

Khách hàng Tích Check box Khử trùng và click Lưu 
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Hiện tại chỉ cho phép khử trùng các Container 

+    Có ISO 2 số cuối = “00” (Cont thường) 

+    Có Category E (Cont hàng xuất) 

+    Không có thông tin IMO 

Container vi phạm những điều kiện trên sẽ không được phép đăng ký khử trùng 

 

 

 

3.1.22 Stop container 
 Container đã được tạo phiếu đăng ký cho phương án Nhận cont hàng từ cảng trên Eport nhưng 

chưa có phiếu Eir, khách hàng muốn stop container (do bị lộ số đăng ký) Hoặc muốn Hủy stop 

container cho cont đã thực hiện stop container trước đó. Khách hàng vui lòng thực hiện các 

bước sau: 

Lưu ý: 

 + Chỉ cho phép tài khoản đăng ký phiếu của cont mới được thực hiện chức năng stop container 

hoặc hủy stop container cho cont đó. (Tài khoản master được phép thực hiện chức năng này cho các tài 

khoản con) 
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        + Hiện tại, đang áp dụng chức năng stop container và hủy stop container chỉ đối với cont giao 

thẳng có áp dụng EDO. 

        + Container chưa có số phiếu Eir mới được thực hiện Stop container. 

        + Chỉ cho phép hủy stop container đối với cont đã bị Stop container trước đó. 

        + Cont khi đã bị Stop container không cho phép Xóa phiếu đăng ký, Xác thực (EDO), thanh toán 

phí, Đăng ký nợ, Thanh toán hộ. 

Các bước thực hiện Stop container: 

- Bước 1: Khách hàng mở màn hình Nhận cont hàng từ cảng và chọn lô 

hàng có cont cần thực hiện Stop container 

 

- Bước 2: Khách hàng tick chọn vào 1 hoặc nhiều dòng dữ liệu cont cần 

thực hiện Stop container trong mục chi tiết lô hàng & bấm nút lệnh 

Stop container. 

- Hệ thống nạp kết quả ở cột Stop Cont trên dòng dữ liệu chi tiết lô hàng 

(đã thực hiện Stop cont thành công). 
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3.1.23 Hủy Stop container 

- Bước 1: Khách hàng mở màn hình Nhận cont hàng từ cảng và chọn lô 

hàng có cont cần thực hiện Hủy Stop container 
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- Bước 2: Khách hàng tick chọn vào 1 hoặc nhiều dòng dữ liệu cont cần 

thực hiện Hủy Stop container trong mục chi tiết lô hàng & bấm nút 

lệnh Hủy stop. 

 

- Bước 3: Trên màn hình pop-up của hệ thống “Xác nhận hủy Stop 

container”. Khách hàng bấm nút lệnh Gửi mã OTP và nhận câu thông 

báo lên màn hình 

 

- Bước 4: Khách hàng nhập thông tin mã OTP mà hệ thống gửi về số 

điện thoại theo đăng ký của khách hàng & bấm nút lệnh Xác nhận 
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- Bước 5: Khách hàng nhận thông báo “Hủy stop thành công!” & bấm 

nút lệnh OK để đóng màn hình thông báo. (Hệ thống nạp kết quả bỏ 

dấu check stop cont trên màn hình chi tiết lô hàng) 

 

 

3.1.24 Xác thực nhận cont hàng từ cảng có EDO  

Sau khi khai báo thành công, User nhấn vào nút Xác thực (chỉ hiện thị cho lô 

hàng có khai báo cont EDO và khi User nhấn chọn vào dòng thông tin đăng ký 

trên lưới) để nhận mã OTP gửi vào số điện thoại khi đăng ký tài khoản Eport 
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Sau khi User nhấn vào nút Xác thực, màn hình Xác thực hiện ra, User nhập vào 

số Container hay số Lệnh muốn xác thực, rồi nhấn vào biểu tượng tìm kiếm  
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Khi có kết quả tìm kiếm, User nhấn chọn vào số đăng ký muốn xác thực, rồi 

nhấn nút Gửi mã xác thực 

 

Khi có mã xác thực gửi vào số điện thoại của User với tin nhắn theo cú pháp sau 

“Quý khách đang thực hiện đăng ký lấy container, số lệnh … , số bill …, Hãng 

tàu …. Mã xác thực đăng ký là …. 

User lấy mã xác thực nhập vào ô Mã xác thực rồi bấm nút Xác thực. 
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 Khi nhận được hệ thống thông báo “xác thực thành công”, User có thể vào thẳng 

cổng cảng để nhận container  
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Lưu ý: khi xác thực thành công, User không thể xác thực thêm lần nữa, và không 

thể sửa thông tin của số phiếu.  

User đóng màn hình xác thực, nhấn nút Refresh, Nút Sửa sẽ chuyển thành nút 

Xem nhưng User vẫn thanh toán online bình thường  
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Giao Cont hàng cho cảng bằng sà lan  

Bước 1: Nhấn “Giao Cont hàng cho cảng” để truy cập phương án. 

Bước 2: Nếu chưa có lô hàng nào, Tạo lô mới. Nếu đã có lô hàng, Chọn lô 

hàng trong danh sách lô hàng 

 

 

3.1.25 Thêm chi tiết lô hàng  

Để đăng ký hạ container bằng sà lan cho lô hàng vừa tạo (hoặc đã chọn trong danh 

sách lô hàng) 
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Bước 1: Nhấn “Thêm” để mở giao diện chức năng thêm mới chi tiết lô hàng.  

 

 

Bước 2: Nhập các thông tin vào các trường dữ liệu. 

Bước 3: Kiểm tra thông tin rồi nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin chi tiết lô hàng. 

Lưu ý một số thông tin sau: 

– Khai báo phương tiện: chọn phương tiện là Salan, rời ô nhập liệu, hệ thống 

nạp lại phương án theo cấu hình và hiện cảnh báo “Eport chỉ nhận đăng ký 

phương tiện sà lan với các Container: Hàng xuất khẩu, Hàng nội địa” 
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– Chọn chuyến sà lan:  

– Khai báo phương án:  

+ Nếu user thuộc nhóm CUST: chọn phương án HSLA 

+ Nếu user thuộc nhóm ICD: chọn phương án NSLC 

– Số Book: Nhập đầy đủ như trong booking của hãng tàu. 

– Tàu/số chuyến: Nhập đúng như trong booking, nếu có khác biệt, hoặc 

tàu/chuyến không có trong danh mục vui lòng liên hệ Cảng để được hướng 

dẫn. 

– Cảng đích: Trường hợp Cảng đích không có trong danh mục thì nhập 

“Cangdich:…” vào ghi chú. 

– Nhập số cont, rời ô số cont, hệ thống load checkbox “Tôi xác nhận container 

<so_cont> thuộc khu vực <ten_khu_vuc> như trên Booking hãng tàu cấp” 

– Khai báo số seal (nếu có) 

– Khai báo kích cỡ container 

– Khai báo trọng lượng có VGM (Verified Gross Mass): VGM là trọng 

lượng hàng + vỏ: Thông tin này là bắt buộc khai báo nên phải checkbox vào 

VGM (như hình bên dưới) 

 

Nếu không khai báo VGM (không checkbox vào VGM), khi nhấn Lưu, hệ 

thống sẽ báo lỗi như hình sau: 
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– Khai báo Nhận từ: Chọn depot chuyển cont đến (nếu user thuộc nhóm 

CUST) 

 

 

Trong màn hình Xếp dỡ đặc biệt, Quý khách chọn vào Tính chất container 

trong danh sách tính chất (khung bên trái), nhấn nút Thêm để các lựa chọn 

qua khung bên tay phải  
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Sau đó nhấn Lưu trên màn hình, rồi tiếp tục khai báo các thông tin còn lại 

để hoàn thành đăng ký container hạ bãi chờ xuất như bình thường.  
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3.1.26 Sửa chi tiết lô hàng 

Nếu muốn thay đổi thông tin của một chi tiết lô hàng nào, sử dụng chức năng 

sửa chi tiết lô hàng. 

Lưu ý: Với những chi tiết đơn hàng đã Thanh toán, không được sửa thông tin 

ảnh hưởng đến đơn giá như: Kích cỡ (20 thành 40 và ngược lại), thông tin nguy 

hiểm, quá khổ và thông tin kiểm hóa.  

 

Bước 1: Nhấn “Sửa” ở chi tiết lô hàng muốn sửa để mở giao diện chức năng sửa 

thông tin chi tiết lô hàng. 
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Bước 2: Sửa các thông tin cần sửa. 

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin đã sửa, rồi nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin thay 

đổi. 

 

3.1.27 Xóa chi tiết lô hàng  

Xem chi tiết tại 0 Các nút chức năng. 
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Nhận Cont hàng từ cảng  bằng đường bộ (GTHA) 

Nhấn “Nhận Cont hàng từ cảng” trong ĐĂNG KÝ để truy cập phương án. 

Bước 1: Nhấn “Giao Cont hàng cho cảng” để truy cập phương án. 

Bước 2: Nếu chưa có lô hàng nào, Tạo lô mới. Nếu đã có lô hàng, Chọn lô 

hàng trong danh sách lô hàng 

 

3.1.28 Đăng ký nhận cont hàng từ cảng bằng lệnh DO giấy (không có EDO) 

3.1.28.1 Thêm chi tiết lô hàng 

 

Bước 1: Nhấn “Thêm” để mở giao diện chức năng thêm mới chi tiết lô hàng. 

 

Bước 1: Chọn phương tiện, chọn chuyến (nếu phương tiện là sà lan), chọn 

phương án 

Bước 2:  Nhập các thông tin số container, hạn lệnh vào các trường dữ liệu. 

Bước 3: Kiểm tra thông tin rồi nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin chi tiết lô hàng. 
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Lưu ý một số thông tin sau: 

– Hạn lệnh: Hạn trả container của hãng tàu. 

– Nếu nhận cont hàng từ Cảng bằng xe, User chọn phương án là GTHA. Nếu 

hạ cont hàng nhập bằng sà lan, chọn phương án là CSLA và chọn chuyến 

sà lan.  

– Ngày ngắt điện (chỉ yêu cầu nhập cho container lạnh): là ngày dự kiến yêu 

cầu cảng ngắt điện, nếu khách hàng lấy container hàng sau giờ này phải vào 

quầy để đóng thêm phí điện phát sinh. 

– Với Account thuộc nhóm CUST: vẫn được phép đăng ký nhận cont hàng từ 

cảng có P.O.D (nơi giao đến) là mã Depot mà không liên kết với cảng. 

3.1.28.2 Sửa chi tiết lô hàng 

Nếu muốn thay đổi thông tin của một chi tiết lô hàng nào, sử dụng chức năng 

sửa chi tiết lô hàng. 

Lưu ý: Với những chi tiết đơn hàng đã Thanh toán, chỉ có thể sửa những thông 

tin không ảnh hưởng đến giá. 
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Bước 1: Nhấn “Sửa” ở chi tiết lô hàng muốn sửa để mở giao diện chức năng sửa 

thông tin chi tiết lô hàng. 

 

 

Bước 2: Sửa các thông tin cần sửa. 

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin đã sửa, rồi nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin thay 

đổi. 

3.1.28.3 Xóa chi tiết lô hàng  

Xem chi tiết tại 0 Các nút chức năng. 

 

3.1.29 Đăng ký nhận cont hàng từ cảng có lệnh giao hàng điện tử (EDO) 

Đây là chức năng dùng để đăng ký nhận cont hàng từ Cảng có EDO. User chỉ 

cần đăng ký theo thông tin lệnh nhận được từ hãng tàu, sau đó thanh toán, xác 

thực và vào thẳng cổng Cảng nhận cont mà không cần phải đem lệnh đến quầy 

thủ tục xác nhận như trước. 
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Ở màn hình đăng ký nhận cont hàng từ cảng, khi User nhập vào cont thuộc hãng 

tàu có áp dụng EDO & cont đã có dữ liệu theo lệnh EDO trong hệ thống cảng:  

Trường Chủ khai thác sẽ được hệ thống load lên nhưng user có thể sửa (nếu cần) 

Checkbox “Áp dụng EDO” được hệ thống tự check 

Đồng thời xuất hiện thông báo “Hãng tàu [mã hàng tàu] áp dụng giao Container 

hàng bằng EDO. Quý khách vui lòng xác thực sau khi lưu thông tin đăng ký 

EDO thành công”  

Các trường: số Bill, Tên khách hàng, Mã nhận cont, Số lệnh, Hạn lệnh được hiện 

lên, yêu cầu User phải nhập đúng tất cả thông tin trên thì mới Lưu thành công.  

3.1.29.1 Thêm chi tiết lô hàng 

Bước 1: Nhấn Thêm  

Bước 2: Chọn phương tiện, chọn chuyến (nếu phương tiện là sà lan), chọn 

phương án 

Bước 3: User nhập vào thông tin: số Cont, rời ô số cont hệ thống tự hiển thị chủ 

khai thác (user có thể sửa), user nhập số Bill, Tên Khách hàng, Mã nhận cont, 

Số lệnh, Hạn lệnh  
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Bước 4: nhấn Lưu 

3.1.30 EDO – Đăng ký theo Bill  

Đây là chức năng tiện ích hỗ trợ Khách hàng đăng ký cùng lúc các container EDO 

có chung thông tin trong cùng 1 bill of lading.  

Bước 1: Vào màn hình Nhận cont hàng từ Cảng. Nếu chưa có lô hàng nào, tạo lô 

hàng mới 

Hoặc Chọn lô hàng đã khai báo sẵn ( nếu có sẵn container đã khai báo thì phải là 

cont EDO) 

Bước 2: Nhấn vào nút EDO – Đăng ký theo Bill  
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Bước 3: Trên màn hình Đăng ký theo bill of lading, khách hàng nhập vào các thông 

tin cần thiết (có dấu *) như: Phương tiện, Hãng tàu, bill_of_lading, Số lệnh, Hạn 

lệnh, Tên khách hàng, Mã nhận cont sao cho các thông tin chính xác trên lệnh EDO 

Bước 4: Nhấn nút Tìm kiếm, để lấy danh sách các container cần đăng ký 
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Bước 5: Chọn container cần đăng ký trong danh sách bằng cách check trên từng 

dòng tương ứng  
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Bước 6: Nhấn nút Đăng ký, hệ thống hiển thị thông báo thành công.  
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Nhận Cont hàng từ cảng bằng sà lan 

3.1.31 Đăng ký nhận cont hàng từ cảng bằng lệnh DO giấy (không có EDO) 

3.1.31.1 Thêm chi tiết lô hàng 

Bước 1: Nhấn “Thêm” để mở giao diện chức năng thêm mới chi tiết lô hàng. 

 

Bước 1: Chọn phương tiện là Salan, rời ô nhập liệu, hệ thống hiện cảnh báo 

“Eport chỉ nhận đăng ký phương tiện sà lan với các Container: Hàng nhập khẩu, 

Hàng nội địa” 

Chọn chuyến sà lan, chọn phương án: nếu là user thuộc nhóm CUST chọn 

phương án là CSLA; nếu là user thuộc nhóm ICD chọn phương án là XSLC 

Bước 2:  Nhập các thông tin số container, hạn lệnh vào các trường dữ liệu. 

Bước 3: Kiểm tra thông tin rồi nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin chi tiết lô hàng. 
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Lưu ý một số thông tin sau: 

– Hạn lệnh: Hạn trả container của hãng tàu. 

– Ngày ngắt điện (chỉ yêu cầu nhập cho container lạnh): là ngày dự kiến yêu 

cầu cảng ngắt điện, nếu khách hàng lấy container hàng sau giờ này phải vào 

quầy để đóng thêm phí điện phát sinh. 

3.1.31.2 Sửa chi tiết lô hàng 

Nếu muốn thay đổi thông tin của một chi tiết lô hàng nào, sử dụng chức năng 

sửa chi tiết lô hàng. 

Lưu ý: Với những chi tiết đơn hàng đã Thanh toán, chỉ có thể sửa những thông 

tin không ảnh hưởng đến giá. 

  

Bước 1: Nhấn “Sửa” ở chi tiết lô hàng muốn sửa để mở giao diện chức năng sửa 

thông tin chi tiết lô hàng. 
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Bước 2: Sửa các thông tin cần sửa. 

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin đã sửa, rồi nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin thay 

đổi. 

3.1.32 Đăng ký nhận cont hàng từ cảng có lệnh giao hàng điện tử (EDO) 

Đây là chức năng dùng để đăng ký nhận cont hàng từ Cảng có EDO (chỉ áp 

dụng cho 1 số hãng tàu như Maerk Line, MCC...). User chỉ cần đăng ký theo 

thông tin lệnh nhận được từ hãng tàu, sau đó thanh toán, xác thực và vào thẳng 

cổng Cảng nhận cont mà không cần phải đem lệnh đến quầy thủ tục xác nhận 

như trước. 

Ở màn hình đăng ký nhận cont hàng từ cảng, khi User nhập vào cont thuộc hãng 

tàu có áp dụng EDO & cont đã có dữ liệu theo lệnh EDO trong hệ thống cảng:  

Trường Chủ khai thác sẽ được hệ thống load lên nhưng user có thể sửa (nếu cần) 

Checkbox “Áp dụng EDO” được hệ thống tự check 

Đồng thời xuất hiện thông báo “Hãng tàu [mã hàng tàu] áp dụng giao Container 

hàng bằng EDO. Quý khách vui lòng xác thực sau khi lưu thông tin đăng ký 

EDO thành công”  
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Các trường: số Bill, Tên khách hàng, Mã nhận cont, Số lệnh, Hạn lệnh được hiện 

lên, yêu cầu User phải nhập đúng tất cả thông tin trên thì mới Lưu thành công.  

 

Bước 1: Nhấn Thêm  

Bước 2: Chọn phương tiện là Salan, rời ô nhập liệu, hệ thống hiện cảnh báo 

“Eport chỉ nhận đăng ký phương tiện sà lan với các Container: Hàng nhập khẩu, 

Hàng nội địa” 

Chọn chuyến sà lan, chọn phương án: nếu là user thuộc nhóm CUST chọn 

phương án là CSLA; nếu là user thuộc nhóm ICD chọn phương án là XSLC 

Bước 3: User nhập vào thông tin: số Cont, rời ô số cont hệ thống tự hiển thị chủ 

khai thác (user có thể sửa), user nhập số Bill, Tên Khách hàng, Mã nhận cont, 

Số lệnh, Hạn lệnh  

 

Bước 4: nhấn Lưu 
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Dịch vụ rút hàng tại cảng  

3.1.33 Đăng kí rút hàng tại cảng (RURU)  

Bước 1: Chọn lô hàng hoặc tạo mới lô hàng  

Bước 2: Nhấn nút Thêm mới hoặc Thêm trên lưới  

Bước 3: Trên màn hình Phiếu đăng ký rút hàng tại Cảng, khách hàng nhập vào 

các thông tin cần thiết:  

➢ Phương án*:  

➢ Dịch vụ đóng rút*:  

➢ Ngày dự kiến thực hiện*: 

➢ Số cont*: các thông tin ISO, Tổng trọng lượng, Chủ khai thác, số seal, Ngày 

nhập bãi, số book, số bill,tàu chuyến hiển thị theo thông tin số cont nhập vào  

➢ Số CMND/Thẻ căn cước*:  

➢ Số điện thoại nhận SMS*:  

➢ Họ & tên người ủy nhiệm*:  

➢ Số bill, Tên khách hàng, Mã nhận container, Số lệnh, Hạn lệnh: bắt buộc nhập 

nếu đây là container EDO  

➢ Ghi chú: user có thể nhập vào hoặc không.  

Bước 4: Nhấn nút Lưu. Hệ thống sẽ nhắn tin SMS về thông tin đăng ký đến số 

điện thoại đã khai báo  

Bước 5: User nhấn nút Thêm mới để tạo thêm phiếu mới. 
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Dịch vụ rút đóng kiểm hóa  

3.1.34 Đăng ký rút đóng kiểm hóa  

Bước 1: Trên màn hình Dịch vụ rút đóng kiểm hóa, chọn lô hàng hoặc tạo lô 

mới  

Bước 2: Nhấn nút Thêm mới  
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Bước 3: Trên màn hình Phiếu đăng ký rút đóng kiểm hóa, User nhập vào các 

thông tin cần thiết như:  

➢ Phương án*: mặc định là Rút đóng kiểm hóa  

➢ Dịch vụ đóng rút*: lựa chọn các loại dịch vụ hiển thị trong danh sách  

➢ Ngày thực hiện dự kiến*  

➢ Số cont*: khi nhập vào số cont, ISO và Tổng trọng lượng, số seal, ngày 

nhập bãi, UNNO, IMO,số book sẽ hiển thị trên màn hình nếu có  

➢ Hạn lệnh: bắt buộc nếu cont rút hàng là cont EDO  

➢ Số CMND/Thẻ căn cước* : dùng để khai báo khi đến cảng làm hàng  

➢ Họ & tên người ủy nhiệm* : người đến cảng rút hàng  

➢ Số điện thoại nhận SMS*  

Bước 4: Nhấn nút Lưu. Hệ thống hiển thị thông báo thành công. 
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Bước 5: Khi User nhấn OK trên thông báo, màn hình Đăng ký đóng rút kiểm 

hóa vẫn hiển thị và user có thể sửa đổi thông tin vừa lưu  

Bước 6: User nhấn nút Thêm mới để tạo thêm phiếu mới. 

Bước 7: Nhấn nút Đóng trên màn hình, thông tin vừa đăng ký sẽ hiển thị trên 

lưới Chi tiết lô hàng 
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Dịch vụ cắt, bấm seal tại cảng. 

3.1.35 Đăng ký cắt bấm seal 1 container EDO  

Bước 1: Trên màn hình Dịch cắt, bấm seal tại cảng, “Chọn lô hàng” hoặc “Tạo 

lô mới”. 

Bước 2: Nhấn vào chữ “Thêm” trong khung “ Chi tiết lô hàng“  

Bước 3: Trên màn hình Phiếu đăng ký cắt, bấm seal container, User nhập vào 

các thông tin cần thiết như:  

➢ Ngày dự kiến thực hiện*: Phải ghi rõ chính xác thời gian thực hiện  

➢ Số Cont*: khi nhập vào số cont, ISO và Tổng trọng lượng, số seal, ngày 

nhập bãi, UNNO, IMO,số book, số Bill,… sẽ hiển thị trên màn hình  

➢ Số CMND/Thẻ căn cước* : dùng để khai báo khi đến cảng làm hàng  

➢ Số điện thoại nhận SMS*  

➢ Họ và tên người ủy nhiệm*  

Bước 4: Nhấn nút Lưu. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.  
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Bước 5: Khi User nhấn OK trên thông báo, màn hình Đăng ký cắt, bấm seal 

vẫn hiển thị và user có thể sửa đổi thông tin vừa lưu  

Bước 6: User nhấn nút Thêm mới để tạo thêm phiếu mới. 

Bước 7: Nhấn nút Đóng trên màn hình, thông tin vừa đăng ký sẽ hiển thị trên 

lưới Chi tiết lô hàng  

3.1.36 Đăng kí cắt, bấm seal container có D/O giấy  

Bước 1: Trên màn hình Dịch vụ cắt, bấm seal tại cảng, chọn “Lô hàng” hoặc 

“Tạo lô mới”  

Bước 2: Nhấn nút Thêm  

Bước 3: Trên màn hình Phiếu đăng ký cắt, bấm seal, User nhập vào các thông 

tin cần thiết như:  

➢ Ngày dự kiến thực hiện*: Phải ghi rõ chính xác thời gian thực hiện  
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➢ Số Cont*: khi nhập vào số cont, ISO và Tổng trọng lượng, số seal, ngày 

nhập bãi, UNNO, IMO,số book, số Bill,… sẽ hiển thị trên màn hình  

➢ Số CMND/Thẻ căn cước*: dùng để khai báo khi đến cảng làm hàng  

➢ Số điện thoại nhận SMS*  

➢ Họ và tên người ủy nhiệm*  

➢ Hạn lệnh: nếu có 

Bước 4: Nhấn nút Lưu. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.  

 

 

 

Bước 5: Khi User nhấn OK trên thông báo, màn hình Đăng ký cắt, bấm seal 

vẫn hiển thị và user có thể sửa đổi thông tin vừa lưu. 
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Bước 6: User nhấn nút Thêm mới để tạo thêm phiếu mới. 

Bước 7: Nhấn nút Đóng trên màn hình, thông tin vừa đăng ký sẽ hiển thị trên 

lưới Chi tiết lô hàng 

Tách lô từ Master Bill  
Đây là chức năng hỗ trợ User tách lại các đơn hàng nhận cont có EDO thành 

các đơn hàng nhỏ từ đơn hàng lớn của Hãng tàu  

User vào Đăng ký -> Tách lô từ Master Bill 

 
User nhập vào đầy đủ các thông tin trên màn hình , sau đó nhấn vào Danh sách 

containers  

Hệ thống sẽ tìm kiếm và hiển thị kết quả ở lưới bên dưới 

 
Nhấn chọn vào dòng dữ liệu muốn tách lô, nút Tách lô sẽ hiển thị  

 
Khi User nhấn nút Tách lô, màn hình  hiển thị, User nhập vào các thông tin 

như Tên khách hàng, Mã nhận cont, Housebill vào màn hình và nhấn Cập 

nhật. User cũng có thể chọn Hosuebill trong danh sách HouseBill đã tách 

trước đó 
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Khi tách bill thành công , giá trị tìm kiếm của MasterBill trên lưới sẽ biến mất, 

để xem thông tin lô vừa tách User phải vào màn hình Lô theo House Bill 

Lô theo House Bill  
Chức năng hỗ trợ User xem lại các bill đã được tách bởi User, cũng như Sửa, 

Xóa các bill đã tách (với điều kiện bill đó chưa được đăng ký trên Eport)  

User vào Đăng ký -> Lô theo House Bill 

Chọn Từ ngày… Đến ngày, nhấn Truy Vấn 

Danh sách các Bill được tách trong khoảng thời gian truy vấn được hiện ra 
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Nhấn vào Biểu tượng Xem chi tiết cuối mỗi dòng để xem thông tin chi tiết của 

mỗi Bill 

3.1.37 Sửa thông tin Lô theo HouseBill  

Màn hình Thông tin chi tiết Bill hiển thị, User có thể thay đổi thông tin Bill rồi 

nhấn Cập nhật (nếu không muốn thay đổi thông tin Bill thì nhấn Đóng) 

 

3.1.38 Xóa thông tin Lô theo HouseBill 

Để xóa HouseBill, từ màn hình Danh sách Bill được tách, User chọn Bill muốn 

xóa, sao đó nhấn vào nút Xóa cont khỏi House Bill (Lưu ý rằng: nút Xóa chỉ 

hiển thị khi User nhấn chọn vào ít nhất 1 dòng trong danh sách)  
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3.1.39 In HouseBill 

Để in HouseBill, từ màn hình Danh sách Bill được tách, User chọn Bill muốn 

in sau đó nhấn nút In HouseBill, chọn chức năng print the report và bấm nút 

lệnh In. 
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Khai báo đơn vị/ Số xe nhận container 
Chức năng hỗ trợ User khai báo Đơn vị/ Số xe nhận container, cũng như Sửa, 

Xóa Đơn vị/ Số xe nhận container đã khai báo (với điều kiện xe & cont chưa 

được ghi nhận kiểm tra tại cổng)  

3.1.40 Khai báo Đơn vị/ Số xe nhận container 

 

Cách 1: User vào Đăng ký -> Khai báo Đơn vị/ Số xe nhận container 
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Do mở từ Menu Đăng ký (KHÔNG có thông tin lô hàng): User chọn lô hàng 

trong danh sách lô hàng 
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Bước 1: Nhấn nút “Chọn lô hàng” để mở giao diện chọn lô hàng. 

 

 

Bước 2: Chọn một lô hàng mong muốn trong danh sách. 

Bước 3: Nhấn nút “Chọn” để hoàn tất. 

 

Cách 2: User có thể vào từ màn hình khai báo Nhận cont hàng từ cảng 

 

Do mở từ màn hình Nhận cont hàng từ cảng (có thông tin lô hàng): User nhấn 

Đơn vị vận chuyển/ Số xe nhận container trong chi tiết lô hàng 
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Bằng cách 1 hay cách 2 thì sau khi thực hiện:  

 

Danh sách tất cả các container thuộc lô đã chọn cùng thông tin về Đơn vị/ Số 

xe nhận containerdo User đã khai báo (nếu có) được hiển thị 

  

 

Trường hợp 1: Khai báo Đơn vị vận chuyển 

 

Bước 1: Chọn container cần khai báo Đơn vị vận chuyển 

Bước 2: User check box “Đơn vị vận tải”, chọn đơn vị vận tải trong danh sách. 

Bước 3: Kiểm tra thông tin rồi nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin Đơn vị vận tải. 
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Trường hợp 2: Khai báo số xe 

 

Bước 1: Chọn container cần khai báo số xe 

Bước 2: Nhập số xe 

Bước 3: Kiểm tra thông tin rồi nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin số xe  

 

Lưu ý một số thông tin sau: 

– Số xe: Không nhập các ký tự đặc biệt, chỉ nhập alphabe & ký tự số, không 

nhập quá 12 ký tự. 

Cập nhật hàng loạt 
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- Sau khi nhấn Lưu, hệ thống hỗ trợ khai báo hàng loạt số container có cùng số Bill 

of lading trong lô bằng cách chọn vào container trong danh sách, sau đó nhấn nút 

Cập nhật hàng loạt. Các container được chọn sẽ có chung thông tin xe hoặc đơn 

vị vận tải (tùy thuộc vào khai báo của quý khách vào container ban đầu) 

 

3.1.41 Sửa thông tin Đơn vị vận chuyển/Số xe 

Nếu muốn thay đổi thông tin về Đơn vị/ số xe vận chuyển của một container 

nào, sử dụng chức năng sửa thông tin Đơn vị vận chuyển/ Số xe. 

Lưu ý: Với những xe đã được ghi nhận kiểm tra tại cổng, thì không được phép 

sửa nếu khác đơn vị vận chuyển hoặc khác số xe. 

  

Bước 1: Nhấn biểu tượng  ở dòng Đơn vị vận chuyển/ số xe muốn sửa để 

mở giao diện chức năng sửa thông tin Đơn vị vận chuyển/ Số xe. 
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Bước 2: Sửa các thông tin cần sửa. 

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin đã sửa, rồi nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin thay 

đổi. 

 

 

3.1.42 Xóa thông tin Đơn vị vận chuyển/Số xe 

Để xóa thông tin Đơn vị vận chuyển/Số xe, từ màn hình Danh sách Đơn vị/ Số 

xe nhận container do User đã khai báo. 

Để xóa 1 dòng: User nhấn vào biểu tượng  tại dòng muốn xóa. 

 

Để xóa cùng lúc nhiều dòng: User check chọn các dòng cần xóa, rồi nhấn nút 

Xóa 
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Lưu ý: Với những xe đã được ghi nhận kiểm tra tại cổng, thì không được phép 

xóa. 

Khai báo đơn vị vận tải theo lô 

3.1.43 Xem danh sách lô được gán vận chuyển 

Chức năng hỗ trợ User xem danh sách các lô hàng mà họ được gán vận chuyển 

bởi các account khác 

Bước 1:  Đăng nhập ePort, vào Menu Đăng ký > chọn Danh sách lô được 

gán vận chuyển 
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Bước 2:  Nhập điều kiện tìm kiếm: từ ngày…đến ngày được gán vận chuyển, 

mã lô (nếu có) 

Nhấn nút Tìm kiếm 

 
Bước 3:  Hệ thống hiển thị danh sách lô hàng được gán vận chuyển 

 
 

3.1.44 Khai báo Đơn vị vận tải theo lô hàng 

Chức năng hỗ trợ User khai báo Đơn vị vận tải theo từng lô hàng, cũng như 

Sửa, Xóa Đơn vị vận tải đã khai báo (với điều kiện xe & cont chưa được ghi 

nhận kiểm tra tại cổng)  

 

Cách 1: User đăng nhập ePort, vào Menu Đăng ký -> Chọn Khai báo đơn vị 

vận tải theo lô 
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Do mở từ Menu Đăng ký (KHÔNG có thông tin lô hàng): User chọn lô hàng 

trong danh sách lô hàng 

 

Bước 1: Nhấn nút “Chọn lô hàng” để mở giao diện chọn lô hàng. 

 

 

Bước 2: Chọn một lô hàng mong muốn trong danh sách bằng cách click chuột 

vào mã lô đó 

 

Cách 2: User có thể vào từ màn hình khai báo Nhận cont hàng từ cảng 

 

Do mở từ màn hình Nhận cont hàng từ cảng (có thông tin lô hàng): User nhấn 

Đơn vị vận chuyển theo lô trong chi tiết lô hàng 
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Bằng cách 1 hay cách 2 thì sau khi thực hiện:  

 

Danh sách tất cả các đơn vị vận tải mà account login được gán và account 

login đã gán cho các đơn vị vận tải khác trong lô hàng này được hiển thị 

  

Bước 1: Nhấn nút Thêm mới 

Bước 2: User chọn đơn vị vận tải trong danh sách, nhập số lượng container tương 

ứng theo kích cỡ cần gán vận chuyển 

Bước 3: Kiểm tra thông tin rồi nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin Đơn vị vận tải. 
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3.1.45 Sửa thông tin Đơn vị vận chuyển theo lô 

Nếu muốn thay đổi thông tin về Đơn vị vận tải đã khai báo trong một lô hàng, 

sử dụng chức năng sửa thông tin Đơn vị vận tải theo lô. 

Lưu ý: Việc chỉnh sửa đơn vị vận tải phải đảm bảo hợp lệ về số lượng mà đơn 

vị vận tải này đã được ghi nhận kiểm tra tại cổng, số lượng đơn vị vận tải này đã 

gán lại cho đơn vị vận tải khác, số lượng đã thanh toán trong lô hàng này. 

  

Bước 1: Từ màn hình khai báo đơn vị vận tải theo lô: Hệ thống đang hiển thị 

toàn bộ danh sách đơn vị vận tải mà account login được gán và account login đã 

gán cho đơn vị vận tải khác 

- Nếu sửa đơn vị vận tải: chọn lại đơn vị vận tải tại dòng cần sửa 

- Nếu sửa số lượng container cần vận chuyển: sửa trực tiếp số lượng 

theo từng kích cỡ container tương ứng tại dòng cần sửa 
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Bước 2: Kiểm tra lại thông tin đã sửa, rồi nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin thay 

đổi. 

 

3.1.46 Xóa thông tin Đơn vị vận tải theo lô 

Để xóa thông tin Đơn vị vận tải theo lô, từ màn hình khai báo đơn vị vận tải 

theo lô  

Để xóa 1 dòng: User nhấn vào biểu tượng  tại dòng muốn xóa. 

 

Để xóa cùng lúc nhiều dòng: User check chọn các dòng cần xóa, rồi nhấn nút 

Xóa 
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Lưu ý: Việc xóa đơn vị vận tải phải đảm bảo hợp lệ về số lượng mà đơn vị vận 

tải này đã được ghi nhận kiểm tra tại cổng & số lượng đã thanh toán trong lô 

hàng này. 

3.1.47 Xem danh sách lô đã gán đơn vị vận tải 

Chức năng hỗ trợ User xem danh sách các lô hàng mà họ đã gán vận chuyển 

cho chính họ và các account khác 

Bước 1:  Đăng nhập ePort, vào Menu Đăng ký > chọn Danh sách lô đã gán 

đơn vị vận tải 
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Bước 2:  Nhập điều kiện tìm kiếm: từ ngày…đến ngày gán đơn vị vận tải, mã 

lô (nếu có) 

Nhấn nút Tìm kiếm 

 
Bước 3:  Hệ thống hiển thị danh sách lô hàng đã gán đơn vị vận tải 

 
 

3.1.48 Xem lịch sử thay đổi đơn vị vận tải theo lô 

Lưu ý: Chức năng này chỉ dành cho user thuộc nhóm Admin. 

Chức năng hỗ trợ User xem lại lịch sử thay đổi đơn vị vận tải theo từng lô hàng  

Bước 1:  Đăng nhập ePort, vào Menu Tài khoản > chọn Lịch sử thay đổi đơn 

vị vận tải theo lô 
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Bước 2:  Nhập điều kiện tìm kiếm: từ ngày…đến ngày gán đơn vị vận tải, mã 

lô (nếu có) 

Nhấn nút Tìm kiếm 
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Bước 3:  Hệ thống hiển thị lịch sử thay đổi đơn vị vận tải của tất cả các lô hàng 

đã gán đơn vị vận tải 

 
 

3.1.49 Xem thông tin phương tiện vận chuyển container (Account Admin) 

Lưu ý: Chức năng này chỉ dành cho user thuộc nhóm Admin. 

Chức năng hỗ trợ User xem thông tin liên quan đến đơn vị vận tải và số xe đã 

vận chuyển các container trong 1 lô hàng 

Bước 1:  Đăng nhập ePort, vào Menu Tài khoản > chọn T.tin phương tiện 

vận chuyển container (Admin) 
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Bước 2:  Nhập điều kiện tìm kiếm: từ ngày…đến ngày gatein xe vào cổng, mã 

lô hàng 

Nhấn nút Tìm kiếm 

 
Bước 3:  Hệ thống hiển thị danh sách thông tin về đơn vị vận tải và số xe đã 

vận chuyển các container thuộc lô hàng đã chọn 

 

 

3.1.50 Xem thông tin vận chuyển container (Account khác Admin) 

Lưu ý: Chức năng này dành cho user KHÔNG thuộc nhóm Admin. 

Chức năng hỗ trợ User xem trong 1 lô hàng, các container nào đã được vận 

chuyển 

Bước 1:  Đăng nhập ePort, vào Menu Đăng ký > chọn Thông tin vận chuyển 

container 
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Bước 2:  Nhập điều kiện tìm kiếm: từ ngày…đến ngày gatein xe vào cổng, mã 

lô hàng 

Nhấn nút Tìm kiếm 

 
Bước 3:  Hệ thống hiển thị danh sách các container đã được vận chuyển thuộc 

lô hàng đã chọn 
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Giao Cont rỗng cho cảng (NHAR) 

– Từ Đăng ký, nhấn “Giao Cont rỗng cho cảng” để truy cập phương án. 

3.1.51 Thêm chi tiết lô hàng  

Để thêm chi tiết cho lô hàng vừa tạo (hoặc đã chọn trong danh sách lô hàng)  

 

Bước 1: Nhấn “Thêm” để mở giao diện chức năng thêm mới chi tiết lô hàng. 

 

 

Bước 1: Nhập các thông tin vào các trường dữ liệu. 

Bước 2: Kiểm tra thông tin rồi nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin chi tiết lô hàng. 

Lưu ý một số thông tin sau: 
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1. Hạn lệnh: Hạn trả container của hãng tàu. 

– Trường nhập container xuất tàu thì phải nhập tàu chuyến như trên booking 

của hãng tàu. 

– Nếu giao cont rỗng cho Cảng bằng xe, User chọn phương án là NHAR. Nếu 

hạ cont hàng nhập bằng sà lan, chọn phương án là HSLA và chọn chuyến 

sà lan.  

3.1.52 Khai báo hạ rỗng cont có EDO  

Đây là chức năng khai báo hạ rỗng container thuộc hãng tàu có đăng ký truyền 

EDO cho Cảng.  

Khi hạ rỗng container thuộc những hãng tàu này User bắt buộc phải nhập đầy 

đủ các thông tin như số Bill, số lệnh (của lệnh nhận cont hàng được cấp tại Cảng) 

, khi có các thông tin trên, hệ thống sẽ tự hiển thị ngày miễn, ngày cấp cont hàng 

và tự tính hạn lệnh trả rỗng như sau:  

 

 

Trong trường hợp này, User sẽ đem cont đến thẳng vào cổng Cảng mà 

không cần phải vào xác nhận ở quầy chứng từ 

Nếu cont thuộc hãng tàu có EDO nhưng lại được cấp tại Cảng khác, User phải 

nhập số Bill, số lệnh, số ngày miễn, số ngày cấp, hạn lệnh .. và phải vào quầy 

phát hành chứng từ xác nhận như bình thường  
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3.1.53 Sửa chi tiết lô hàng 

Nếu muốn thay đổi thông tin của một chi tiết lô hàng nào, sử dụng chức năng 

sửa chi tiết lô hàng. 

Lưu ý: Với những chi tiết đơn hàng đã Thanh toán, chỉ có thể sửa những thông 

tin không ảnh hưởng đến giá. 

 

  

Bước 1: Nhấn “Sửa” ở chi tiết lô hàng muốn sửa để mở giao diện chức năng sửa 

thông tin chi tiết lô hàng. 

 

 

Bước 2: Sửa các thông tin cần sửa. 

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin đã sửa, rồi nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin thay 

đổi. 
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3.1.54 Xóa chi tiết lô hàng  

Xem chi tiết tại 0 Các nút chức năng. 

 

Nhận Cont rỗng từ cảng (CAPR,CRCD) 

Nhấn “Nhận Cont rỗng từ cảng” trong ĐĂNG KÝ để truy cập phương án. 

3.1.55 Thêm chi tiết lô hàng  

Để thêm chi tiết cho lô hàng vừa tạo (hoặc đã chọn trong danh sách lô hàng)  

 

Bước 1: Nhấn “Thêm” để mở giao diện chức năng thêm mới chi tiết lô hàng. 
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Bước 1: Nhập các thông tin vào các trường dữ liệu. Nếu nhận cont bằng đường 

bộ thì chọn phương tiện là Truck. Nếu lệnh cấp rỗng không có số container thì 

chọn phương án CAPR, có số container thì chọn CRCD 

Bước 2: Kiểm tra thông tin rồi nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin chi tiết lô hàng. 

Lưu ý một số thông tin sau: 

– Số Booking: Nhập đầy đủ như trong Booking của hãng tàu. 

– Hạn lệnh: Hạn trả container của hãng tàu. 

– Tàu/số chuyến: Nhập đúng như trong booking, nếu có khác biệt liên hệ Cảng 

theo Hotline để có thông tin chi tiết. 

– Cảng đích: Trường hợp Cảng đích không có trong dnah mục thì nhập 

“Cangdich:…” vào ghi chú. 

– Nếu nhận cont rỗng từ Cảng bằng xe, User chọn phương án là CAPR. Nếu 

hạ cont hàng nhập bằng sà lan, chọn phương án là CSLA và chọn chuyến 

sà lan.  

3.1.56 Sửa chi tiết lô hàng 

Nếu muốn thay đổi thông tin của một chi tiết lô hàng nào, sử dụng chức năng 

sửa chi tiết lô hàng. 

Lưu ý: Với những chi tiết đơn hàng đã Thanh toán, chỉ có thể sửa những thông 

tin không ảnh hưởng đến giá. 

 

 

Bước 1: Nhấn “Sửa” ở chi tiết lô hàng muốn sửa để mở giao diện chức năng sửa 

thông tin chi tiết lô hàng. 
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Bước 2: Sửa các thông tin cần sửa. 

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin đã sửa, rồi nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin thay 

đổi. 

3.1.57 Xóa chi tiết lô hàng  

Xem chi tiết tại Các nút chức năng. 

 

Đăng ký chuyển đổi tàu/cảng 

3.1.58 Thêm mới thông tin đăng ký 
 

Nhấn “Đăng ký chuyển đổi tàu/cảng” để truy cập phương án. 

Bước 1: Nhập các điều kiện tìm kiếm: 

- Ds cont: Nhập danh sách cont cần thay đổi tàu/cảng (các container 

cách nhau bởi dấu phẩy (,) 

- Số book:  Nhập số book chứa các container cần thay đổi tàu/cảng (chỉ 

nhập 1 số book) 

- Tàu/chuyến: Chọn tàu/chuyến chứa các container cần thay đổi 

tàu/cảng (chỉ chọn 1 chuyến) 
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- Số Đăng ký: Nhập vào Danh sách các số đăng ký muốn thay đổi tàu / 

cảng 

Nhấn nút Tìm kiếm, hệ thống hiển thị danh sách container  

 

 

Bước 2: Check box vào phía bên trái màn hình để chọn các container cần thay 

đổi tàu/cảng, nhấn nút Thay đổi tàu/cảng 

 

Hệ thống hiển thị màn hình Thay đổi thông tin tàu/cảng 
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Bước 3: Nhập các thông tin về tàu/cảng mới, người đăng ký, điện thoại, ghi chú 

(nếu có) rồi nhấn nút “Đăng ký” để lưu thông tin đăng ký. Hệ thống thông báo 

đăng ký chuyển đổi tàu xuất/ cảng thành công 

 

Lưu ý một số thông tin sau: 

– Nếu quý khách chọn chuyến tàu mới mà chuyến tàu này đã sau giờ Closing 

time thì phải liên hệ với Hãng tàu để được duyệt thay đổi tàu/cảng.  
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– Quý khách nhấn vào link Xem chi tiết để mở file “Giải thích các thuật ngữ 

trong dịch vụ đổi chuyến tàu” 

3.1.59 Chỉnh sửa thông tin đăng ký 

Nếu muốn chỉnh sửa thông tin của một đăng ký thay đổi tàu/cảng, sử dụng chức 

năng sửa đăng ký thay đổi tàu/cảng 

Nhấn “Danh sách đăng ký thay đổi tàu/cảng” để tìm đăng ký cần chỉnh sửa 

thông tin. 

Lưu ý: Với những đăng ký đã Thanh toán, không được sửa thông tin.  

 

 

Bước 1: Nhập các điều kiện tìm kiếm: 

- Từ ngày… đến ngày…: Nhập khoảng ngày đăng ký thay đổi tàu/cảng 

- Tàu/chuyến: Chọn tàu/chuyến chứa các container cần chỉnh sửa thông 

tin đăng ký thay đổi tàu/cảng (chỉ chọn 1 chuyến) 

- Cảng chuyển tải: Chọn cảng chuyển tải theo chuyến tàu (chọn 1 cảng 

chuyển tải) 
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- Số book: Nhập số book chứa các container cần chỉnh sửa thông tin 

đăng ký thay đổi tàu/cảng (chỉ nhập 1 số book) 

- Số cont: Nhập danh sách cont cần chỉnh sửa thông tin đăng ký thay 

đổi tàu/cảng (các container cách nhau bởi dấu phẩy (,) 

- Mã đăng ký: Nhập mã đăng ký chứa các container cần chỉnh sửa thông 

tin đăng ký thay đổi tàu/cảng (chỉ nhập 1 mã đăng ký). 

- Trạng thái: Nhập trạng thái xác nhận đăng ký của cảng. Trong đó: Y: 

Cảng đã xác nhận; N: Cảng chưa xác nhận; R: Cảng từ chối xác nhận; 

All: Tất cả các trạng thái trên. 

- Thanh toán: Nhập trạng thái thanh toán của container. Trong đó: Y: 

Đã thanh toán; N: Chưa thanh toán; P: Thanh toán 1 phần; W: chờ 

duyệt thanh toán; R: refund; Để trống: tất cả trạng thái trên. 

Nhấn nút Tìm kiếm, hệ thống hiển thị danh sách container  

 

 

Bước 2: Check box vào phía bên trái màn hình để chọn các container cần chỉnh 

sửa thông tin đăng ký thay đổi tàu/cảng, nhấn nút Sửa 
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Hệ thống hiển thị màn hình Thay đổi thông tin tàu/cảng 

 

Bước 3: Cập nhật các thông tin cần chỉnh sửa rồi nhấn nút “Sửa” để cập nhật 

thông tin đăng ký. Hệ thống thông báo sửa thông tin tàu xuất/ cảng thành công. 

 

Lưu ý một số thông tin sau: 

– Nếu quý khách chọn chuyến tàu mới mà chuyến tàu này đã sau giờ Closing 

time thì phải liên hệ với Hãng tàu để được duyệt thay đổi tàu/cảng.  
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– Quý khách nhấn vào link Xem chi tiết để mở file “Giải thích các thuật ngữ 

trong dịch vụ đổi chuyến tàu” 

 

3.1.60 Xóa thông tin đăng ký 

Nếu muốn xóa thông tin của một đăng ký thay đổi tàu/cảng, sử dụng chức năng 

xóa đăng ký thay đổi tàu/cảng 

Nhấn “Danh sách đăng ký thay đổi tàu/cảng” để tìm đăng ký cần xóa thông 

tin. 

Lưu ý: Với những đăng ký đã Thanh toán, không được xóa thông tin.  

 

 

Bước 1: Nhập các điều kiện tìm kiếm: 

- Từ ngày… đến ngày…: Nhập khoảng ngày đăng ký thay đổi tàu/cảng 

- Tàu/chuyến: Chọn tàu/chuyến chứa các container cần xóa thông tin 

đăng ký thay đổi tàu/cảng (chỉ chọn 1 chuyến) 

- Cảng chuyển tải: Chọn cảng chuyển tải theo chuyến tàu (chọn 1 cảng 

chuyển tải) 
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- Số book: Nhập số book chứa các container cần xóa thông tin đăng ký 

thay đổi tàu/cảng (chỉ nhập 1 số book) 

- Số cont: Nhập danh sách cont cần xóa thông tin đăng ký thay đổi 

tàu/cảng (các container cách nhau bởi dấu phẩy (,)). 

- Mã đăng ký: Nhập mã đăng ký chứa các container cần xóa thông tin 

đăng ký thay đổi tàu/cảng (chỉ nhập 1 mã đăng ký). 

- Trạng thái: Nhập trạng thái xác nhận đăng ký của cảng. Trong đó: Y: 

Cảng đã xác nhận; N: Cảng chưa xác nhận; R: Cảng từ chối xác nhận; 

All: Tất cả các trạng thái trên. 

- Thanh toán: Nhập trạng thái thanh toán của container. Trong đó: Y: 

Đã thanh toán; N: Chưa thanh toán; P: Thanh toán 1 phần; W: chờ 

duyệt thanh toán; R: refund; Để trống: tất cả trạng thái trên. 

Nhấn nút Tìm kiếm, hệ thống hiển thị danh sách container  

 

Bước 2: Check box vào phía bên trái màn hình để chọn các container cần xóa 

thông tin đăng ký thay đổi tàu/cảng, nhấn nút Xóa 
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Hệ thống hiển thị thông báo hủy đăng ký thay đổi tàu/cảng thành công 

 

Danh sách container đăng ký 

  

Bước 1: Nhấn “Danh sách đã đăng ký/th.toán” để truy cập vào trang xem 

danh sách container đã đăng ký. 

 

Bước 2: Trên giao diện, lựa chọn các điều kiện lọc (filter) phù hợp theo nhu 

cầu. 
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 Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm” để thực thi tác vụ tìm kiếm. 

– Có thể kết quả tìm được sẽ nhiều, và hệ thống sẽ phân ra nhiều trang. Sử 

dụng tác vụ chuyển trang (1) để xem lần lượt các trang kết quả tìm được. 

– Người dùng có thể sử dụng nút “Xuất Excel” để xuất kết quả tìm được 

ra file excel. 

– Có thể vào chi tiết lô hàng bằng cách click vào link Mã lô. 

Khai báo phương tiện vận tải 

Chức năng hỗ trợ User là đơn vị vận tải (đã đăng ký tại mục 2. Đăng nhập > 

Đăng ký và hủy đăng ký đơn vị vận tải) xem lại các phương tiện được khai báo 

bởi User, cũng như Thêm, Sửa các phương tiện đã khai báo (với điều kiện chưa 

được gắn vào để lấy bất kỳ container nào)  

3.1.61 Thêm mới phương tiện vận tải  

 

User vào Đăng ký -> Khai báo phương tiện vận tải 
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Danh sách các phương tiện vận tải do User khai báo đến thời điểm hiện tại 

được hiển thị 
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Nhấn “Thêm mới” để mở chức năng thêm mới phương tiện vận tải 

 

Bước 1: Nhập số xe (Lưu ý: có thể nhập nhiều số xe cách nhau bởi dấu phẩy (,)) 

Bước 2:  Nhập ngày bắt đầu, ngày kết thúc vào các trường dữ liệu. 

Bước 3: Kiểm tra thông tin rồi nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin phương tiện vận 

tải. 
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Lưu ý một số thông tin sau: 

– Số xe: Không nhập các ký tự đặc biệt, chỉ nhập alphabe & ký tự số 

– Ngày bắt đầu phải ≤ Ngày kết thúc 

– Check box “Ngưng sử dụng”: chỉ check đối với trường hợp cần ngưng sử 

dụng phương tiện vận tải 

3.1.62 Sửa thông tin phương tiện vận tải 

Nếu muốn thay đổi thông tin của một phương tiện vận tải nào, sử dụng chức 

năng sửa thông tin phương tiện vận tải. 

Lưu ý: Với những phương tiện vận tải đã gắn vào để lấy bất kỳ container nào 

thì không được phép sửa. 

  

Bước 1: Nhấn biểu tượng  ở dòng phương tiện vận tải muốn sửa để mở giao 

diện chức năng sửa thông tin phương tiện vận tải. 
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Bước 2: Sửa các thông tin cần sửa. 

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin đã sửa, rồi nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin thay 

đổi. 
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Đăng ký sà lan 

3.1.63 Danh Sách Đăng Ký Sà Lan 

Vào Đăng ký -> Danh Sách Đăng Ký Sà Lan 

 

Trang danh sách chuyến sà lan, User có thể thấy các chuyến sà lan do chính user 

đã khai báo trên Eport  
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Hoặc User có thể tìm kiếm các chuyến sà lan có trên TOPO bằng cách nhấn chọn 

Khai báo tại Cảng rồi nhấn Lọc  
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3.1.64 Đăng ký chuyến sà lan trên Eport  

Để đăng ký trước chuyến sà lan, User (là khách hàng ngoài) nhấn vào nút 

Thêm trên màn hình Danh Sách Chuyến Sà Lan  

 

 

User nhập vào các thông tin cần thiết để khai báo và bộ phận TBSX liên hệ khi 

có nhu cầu

 

Nhấn Lưu  

Khai báo về chuyến sà lan sẽ được chuyển đến bộ phận Trực ban sản xuất, để 

được chấp nhận.  
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Khi Trực Ban Sản Xuất chấp nhận chuyến sà lan thành công, hệ thống sẽ hiển 

thị kết quả về màn hình khai báo Eport để User Eport biết được thông tin chuyến, 

ngày chấp nhận, cầu bến … 

 

 

4 THANH TOÁN ONLINE TRÊN EPORT 

Muốn thanh toán, chi tiết lô hàng, User nhấn chọn vào số container muốn thanh 

toán. Sau đó nhấn nút Tính phí 

 

Thanh toán bằng thẻ thanh toán nội địa – ATM  

Bước 1: Ở màn hình Thanh toán hiển thị các đơn hàng cùng với giá trị thanh 

toán cho MST đã khai báo khi đăng ký lô hàng 
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Bước 2: Nếu muốn xuất hóa đơn với mã số thuế (MST) khác với MST đã khai 

báo lô hàng cho phí gì thì User nhập vào MST và chọn vào phí trên lưới 

 

Bước 3: Nhấn chọn loại hình thức thanh toán. Ở đây là nhấn nút “Thanh toán 

bằng ATM cá nhân nội địa”. 
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Bước 5: Nhập thông tin tài khoản ATM. 

Bước 6: Nhấn nút “Tiếp tục” để chuyển sang bước nhập OTP. 

  

Bước 7: Nhập mã OTP nhận được. 

Bước 8: Kiểm tra lại số tiền. Nhấn nút “Tiếp tục” để thực hiện thanh toán. 
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Bước 9: Sau khi thanh toán thành công, sẽ được quay trở về màn hình Thanh 

toán, trang thanh toán sẽ hiển thị giao dịch vừa thanh toán thành công trong Danh 

sách đã tạo mã giao dịch 

 

 

 

Chi tiết lô hàng vừa được thanh toán, cột “T.toán” sẽ có giá trị Y. Nếu vẫn chưa 

cập nhật giá trị Y, nhấn nút “Kiểm tra giao dịch ATM (W)” bên dưới để hệ 

thống cập nhật lại dữ liệu. 

 Lưu ý:  

Khi khách hàng chọn thanh toán bằng thẻ ATM cá nhân nội địa, đến bước nhập 

thông tin khách hàng và thẻ thì vì lí do nào đó, khách hàng không nhập nữa hoặc 

thẻ không thanh toán được thì cột T.Toán sẽ có giá trị là W (tức là chờ thanh 

toán). Lúc này khách hàng không thể thay đổi thông tin phiếu đăng ký có ảnh 

hưởng đến số tiền (ví dụ như size, ISO). Để tiếp tục thanh toán khách hàng chọn 

số đăng ký đó, nhấn vào nút Tính phí, sau đó nhấn nút Hủy chờ thanh toán 
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Sau khi nhấn nút Hủy Chờ Thanh Toán, thông tin thanh toán sẽ hiển thị trong 

Danh sách Container chưa thanh toán  

 

Nếu khách hàng thanh toán ATM đã trừ tiền trong tài khoản nhưng Trạng thái 

thanh toán là W thì chọn vào đơn hàng, nhấn nút Tính phí để vào màn hình thanh 

toán. Trong danh sách đã tạo mã giao dịch, nhấn chọn vào giao dịch đang W và 

nhấn nút Kiểm tra giao dịch (W) để chuyển trạng thái thanh toán là Y 

 

 

Khi Khách hàng sử dụng trình duyệt Internet Explore, nhấn vào nút Thanh toán 

qua ATM (cá nhân, nội địa) nhưng không hiển thị màn hình nhập thông tin hóa 

đơn thì Khách hàng thực hiện các bước sau:  

- Nhấn vào TOOL (ALT+X)  

- Internet Options 

Khách hàng không thể Thanh toán nếu chưa Xác thực container EDO, lúc này 

hệ thống sẽ thông báo:  
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Lưu ý: Khách hàng không thể Thanh toán nếu container thuộc phương án khai 

báo đơn vị vận tải/ Số xe mà chưa được khai báo, lúc này hệ thống sẽ thông báo:  

 

 

Cảnh báo chọn hình thức thanh toán trên 20tr 

Theo quy định, trong ngày nếu mã số thuế nào xuất hóa đơn khi thanh toán bằng 

ATM nội địa trên 20 triệu thì sẽ không được chấp nhận.  

Khi khách hàng nhấn nút “Thanh toán bằng ATM cá nhân nội địa” trên màn 

hình THANH TOÁN nếu số tiền cần thanh toán vượt quá 20 triệu hoặc tổng số 

tiền đã xuất hóa đơn cho mã số thuế hiện tại vượt quá 20 triệu,  

Hệ thống hiển thị màn hình Xác nhận như sau:  
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- Nếu chọn Yes, thực hiện nhập thông tin thẻ ATM và thanh toán theo quy 

trình hiện tại. 

- Nếu chọn No, Quay về màn hình THANH TOÁN và lập lại Bước: Nhấn 

chọn loại hình thức thanh toán. Ở đây là nhấn nút “Thanh toán bằng 

ATM cá nhân nội địa” trên màn hình THANH TOÁN. 

 

 

Hoàn tiền – Refund 

Vui lòng liên hệ với Cảng theo thông tin tại mục 0 Đầu mối liên hệ để được trợ 

giúp. 

Thanh toán qua chuyển khoản  

Để thanh toán qua chuyển khoản cho 1 lô hàng hay 1 đăng ký, chọn lô hàng sau 

đó nhấn vào nút Tính phí 
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 User có thể thanh toán và xuất mã số thuế (MST) đã khai báo ở lô hay nhập 

MST mới rồi chọn số phí để thanh toán như sau:  

 

Hoặc:  

 

Sau khi kiểm tra thông tin thanh toán chính xác, nhấn chọn vào nút Thanh toán 

qua tài khoản doanh nghiệp 
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Chờ hệ thống xử lý xong, User sẽ nhận được tin nhắn với số TransactionID và 

số tiền 

User lấy Mã giao dịch (đang có cờ thanh toán W)  

 

Sử dụng tài khoản internet banking, đăng nhập vào trang web trong hệ thống 

ngân hàng chấp nhận dịch vụ chuyển khoản được thể hiện trong danh sách bên 

dưới để thanh toán chuyển khoản:  

 

Trạng thái thanh toán của đăng ký sẽ hiển thị W, sau khi giao dịch được chuyển 

khoản thành công, thì trạng thái mới hiển thị thành Y 
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Hủy chuyển khoản 

Trong trường hợp, User đổi ý không muốn sử dụng thanh toán bằng cách chuyển 

khoản, nhấn vào nút Hủy chuyển khoản  

 

Sau khi Hủy chuyển khoản thành công, User có thể tiến hành thanh toán bằng 

các cách thanh toán khác.  

Đăng ký nợ 
Để có thể sử dụng chức năng Đăng ký nợ, Khách hàng liên hệ với phòng PHCT 

để đăng ký.  

Khi có quyền Đăng ký nợ, User đăng ký làm hàng như bình thường. Khi tạo được 

phiếu đăng ký làm hàng, nhấn vào nút Tạo hóa đơn.  

Trên màn hình Thanh toán dịch vụ, User chọn vào số đăng ký cần đăng ký nợ, 

nhấn chọn nút Đăng ký nợ 

 

Hệ thống hiển thị thông báo đăng ký nợ thành công như sau:  
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Hủy đăng ký nợ 
Chức năng hủy đăng ký nợ đối với container đã đăng ký nợ trước đó. Sau khi hủy 

đăng ký nợ, User có thể thực hiện thanh toán với các hình thức Thanh toán qua ATM 

cá nhân nội địa, Thanh toán qua tài khoản doanh nghiệp như bình thường 

User nhấp vào Danh sách đã đăng ký bên trái màn hình 

 

 

Trong danh sách các container đã đăng ký làm hàng, nếu container nào có đăng ký nợ 

thì sẽ có nút Hủy trong cột Hủy ĐKN (đăng ký nợ)  

Nhấn vào nút Hủy tương ứng với container muốn hủy đăng ký nợ 

 

Khi hủy đăng ký nợ thành công, nút Hủy sẽ biến mất trên danh sách.  
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Thanh toán hộ / Đăng ký nợ hộ 
Đây là chức năng dùng để người sử dụng thực hiện thanh toán hay đăng ký nợ 

cho lô hàng hay số đăng ký mà được khai báo bởi 1 người sử dụng khác.  

Để thực hiện thanh toán hộ, người sử dụng thực hiện theo các bước sau:  

a. Đăng nhập vào Eport 

b. Chọn Đăng ký -> Thanh toán hộ  

 
Ở trang thanh toán dịch vụ, nhập vào mã lô hoặc số đăng ký muốn thanh 

toán giùm  
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Nhấn nút Tìm kiếm  

Sau khi có kết quả xuất hiện, nhấn chọn số đăng ký muốn thanh toán và nhấn 

nút Thanh toán để thực hiện các bước thanh toán như bình thường  

 

Người dùng có thể sử dụng chức năng này để đăng ký nợ cho lô hàng được 

khai báo bởi account có chung mater account  

Để xem chi tiết nội dung thanh toán, khách hàng nhấn vào Xem chi tiết ở cột 

Nội dung thanh toán   
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Chọn thời hạn tính phí và phí điện lạnh 
Chức năng hỗ trợ khách hàng chọn thời hạn thanh toán phí và cả phí điện lạnh 

(đối với container lạnh thuộc hãng tàu đóng phí tại Cảng) với các Phương án 

Nhận container hàng từ Cảng và Rút hàng tại Cảng 

Khi khách hàng nhấn nút Tính phí container lạnh, hệ thống hiển thị màn hình:  
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Hoặc container không lạnh:  

 
 

Khách hàng chọn thời hạn tính phí điện và các phí còn lại phù hợp sau đó nhấn 

Tiếp tục.  

Hệ thống sẽ dựa trên thời hạn lựa chọn của khách hàng và hiển thị phí thanh 

toán phù hợp.  

Lưu ý:  

Khi container đã gate in (có EIR cổng), nếu thiếu phí khách hàng có thể tiếp 

tục chọn lại thời hạn tính phí và tiếp tục tính phí còn thiếu  

Để xem chi tiết hạn đã thanh toán phí vui lòng xem Thanh toán dịch vụ 

 

5 KHAI BÁO HẢI QUAN 
 

Khai báo Số quản lý hàng hóa  
Đây là chức năng hỗ trợ khách hàng khai báo số quản lý hàng hóa cho 

container hàng xuất.  

Để khai báo Số quản lý hàng hóa, Khách hàng phải đăng ký Giao cont hàng 

cho Cảng thành công.  

Khách hàng mở màn hình khai báo Số quản lý hàng hóa từ màn hình Đăng ký 

Giao cont hàng cho Cảng  
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Hoặc vào mục KHAI BÁO HẢI QUAN -> Khai báo tờ khai / Số quản lý hàng 

hóa  
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Trong màn hình Khai báo tờ khai / Số quản lý hàng hóa, Khách hàng chọn tab Số 

quản lý hàng hóa  
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Trên màn hình Thông tin lô hàng, nếu không thấy mã lô cần khai báo, Khách hàng nhấn 

nút Chọn lô hàng, sau đó chọn lô hàng mong muốn.  

 

Sau khi chọn lô hàng xong, Khách hàng nhấn nút Thêm mới  
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Trong màn hình Thêm mới số quản lý hàng hóa, nhấn chuốt vào ô Chọn số container 

hoặc vào  để thấy danh sách container của lô hàng.  

Sau đó chọn số container muốn khai báo, nhập số quản lý hàng hóa vào ô tương ứng sau 

đó nhấn Lưu 

 

Trong trường hợp 1 số book (bill) có nhiều container trong cùng 1 lô, hệ thống sẽ hiển thị 

màn hình sau  
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Khách hàng nhấn Đóng nếu không muốn cập nhật, nhấn Cập nhật hàng loạt để cập nhật 

số quản lý hàng hóa cho những container còn lại. 

Khi cập nhật xong, màn hình Khai báo số quản lý hàng hóa sẽ hiển thị như sau: 
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 Khi quay về màn hình Đăng ký Giao cont hàng cho cảng, cột Khai báo số QLHH sẽ có 

giá trị Y  

 

 

Khai báo Tờ khai Hải quan 
Đây là chức năng hỗ trợ khách hàng khai báo tờ khai cho container hàng xuất 

hoặc hàng nhập.  

Để khai báo tờ khai, Khách hàng phải đăng ký Giao cont hàng cho Cảng thành 

công.  

Khách hàng mở màn hình khai báo Số quản lý hàng hóa từ màn hình Đăng ký 

Giao cont hàng cho Cảng  
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Hoặc vào mục KHAI BÁO HẢI QUAN -> Khai báo tờ khai / Số tờ khai  

Sau khi chọn lô hàng xong, Khách hàng nhấn nút Thêm mới  

 

Trên màn hình Thông tin lô hàng, nếu không thấy mã lô cần khai báo, Khách 

hàng nhấn nút Chọn lô hàng, sau đó chọn lô hàng mong muốn.  
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Trong màn hình Thêm mới số tờ khai, nhấn chuốt vào ô Chọn số container 

hoặc vào  để thấy danh sách container của lô hàng.  

 

Sau đó chọn số container muốn khai báo, nhập số tờ khai vào ô tương ứng sau 

đó nhấn Lưu 

 
Trong trường hợp 1 số book (bill) có nhiều container trong cùng 1 lô, hệ thống 

sẽ hiển thị màn hình sau  
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Khách hàng nhấn Đóng nếu không muốn cập nhật, nhấn Cập nhật hàng loạt 

để cập nhật số quản lý hàng hóa cho những container còn lại. 

Khi cập nhật xong, màn hình Khai báo số quản lý hàng hóa sẽ hiển thị như sau: 
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Khi quay về màn hình Đăng ký Nhận cont hàng cho cảng, cột Khai báo tờ khai 

sẽ có giá trị Y 

 

 

Danh sách khai báo tờ khai / số quản lý hàng hóa  
  

Đây là chức năng hiển thị toàn bộ danh sách container của khách hàng đã khai 

báo tờ khai hoặc số quản lý hàng hóa để từ đó Khách hàng có thể đối chiếu tờ 

khai.  

Khách hàng vào KHAI BÁO HẢI QUAN -> Danh sách khai báo tờ khai / 

số quản lý hàng hóa.  
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Khách hàng có thể tìm kiếm theo điều kiện đầu vào như sau:  

 Từ ngày … đến ngày 

 Mã lô 

 Số quản lý hàng hóa 

 Số cont 

 Số tờ khai 

 Số vận đơn 

Tình trạng đối chiếu: là kết quả so sánh tờ khai hay số quản lý hàng hóa của 

Khách hàng khai báo trên Eport và của hệ thống Hải quan trả về cho Cảng 
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Khi nhập vào các điều kiện cần tìm kiếm, Khách hàng nhấn vào nút Tìm kiếm.  

Kết quả sẽ hiển thị trong danh sách bên dưới.  

 

 

 

Ở màn hình này, khách hàng có thể đối chiếu tờ khai đã khai báo trên Eport với 

Tờ khai mà Hải quan đã gửi về cho hệ thống Cảng bằng cách:  

Nhấn chọn vào những dòng dữ liệu muốn đối chiếu trên lưới 

Nhấn nút Đối chiếu tờ khai. 

 Lưu ý: chỉ so đối chiếu được tờ khai khi Container hàng xuất (số đăng ký)  đã có 

số phiếu EIR  
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Đối chiếu container thông quan 
 

Đây là chức năng đối chiếu tờ khai Khách hàng đã khai báo trên Eport với tờ khai do hệ 

thống Hải quan trả về cho Cảng.  

 Lưu ý: chỉ so đối chiếu được tờ khai khi Container hàng xuất (số đăng ký)  đã có 

số phiếu EIR  

Để vào màn hình Đối chiếu container thông quan, Khách hàng vào KHAI BÁO HẢI 

QUAN -> Đối chiếu container thông quan 
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Trên màn hình Đối chiếu container thông quan, nhập vào số đăng ký vào ô Số đăng ký, 

gõ enter trên bàn phím hoặc nhấn chuột vào nơi nào khác trên màn hình  

Hệ thống sẽ hiển thị số đăng ký và số vận đơn tương ứng như sau: 
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User tìm số đăng ký, màn hình hiển thị như sau: 

 

 

Khi nhấn nút Đối chiếu thông quan, hệ thống sẽ so sánh đối chiếu giữa tờ khai mà khách 

hàng đã khai trên Eport và tờ khai Hải quan trả về cho Cảng và thông báo tình trạng số 

chiếu  
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Lưu ý: Nếu Khách hàng check vào chỉ lấy tờ khai lệch thì sẽ không thấy kết quả tờ khai 

so khớp trên màn hình  

 

 

Danh sách khai báo tờ khai / số quản lý hàng hóa (cont đã vào cảng)  
Chức năng hỗ trợ khách hàng xem lại những container đã đăng ký trên eport có khai báo 

tờ khai Hải quan hoặc số quản lý hàng hóa và đã vào cảng (có EIR).  

Lưu ý: những container không khai báo tờ khai/ số quản lý hàng hóa hoặc chưa vào cảng 

thì không hiển thị trong màn hình này.  

 

Khách hàng nhập vào điều kiện cần tìm và nhấn nút Tìm kiếm.  Các điều kiện để tìm bao 

gồm:  

 Từ ngày … Đến ngày 

 Số đăng ký 

 Số container  

 Bill/Book 

 Phương án 

 Khai HTHQ :  Y (đã khai), N (chưa khai)  

 Thông quan: Y (đã thông quan), N (chưa thông quan)   

Từ màn hình này, Khách hàng có thể khai báo tờ khai / số quản lý hàng hóa bằng cách 

chọn dòng dữ liệu trên lưới và nhấn nút Cập nhật tờ khai / số quản lý hàng hóa  
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6 TRA CỨU 
 

Thanh toán phí đăng ký giao nhận container khi không có account đăng 

nhập 
Đây là chức năng hỗ trợ người dùng không có account đăng nhập vào trang web Eport 

nhưng vẫn có thể thanh toán phí giao nhận container.  

Để thực hiện chức năng này, User vào mục Tra cứu, sau đó chọn Thanh toán dịch vụ 

bên tay trái  
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Trên trang THANH TOÁN DỊCH VỤ, User chọn loại dịch vụ là Thanh toán phí 

đăng ký giao/nhận Container 

Chọn site Thanh toán (là cảng sẽ giao nhận cont)  

Nhập Mã lô hoặc 1 số đăng ký đại diện của lô đó 

Nhấn nút Tìm kiếm  
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Hệ thống sẽ hiển thị danh sách container trong lô đã được thanh toán, container chưa 

được thanh toán như sau:  

 

User chọn vào số đăng ký muốn thanh toán bằng cách nhấn vào ô vuông bên cạnh số 

đăng ký tương ứng như sau:  

 

User có thể thanh toán hết các container còn lại trong lô bằng cách nhấn vào ô vuông 

trên cùng như sau:  
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Sau đó nhấn nút Thanh toán  

Tại màn hình Thanh toán, User tùy chọn phương thức thanh toán bằng ATM cá nhân 

nội địa hoặc tài khoản doanh nghiệp. (Để thực hiện các phương thức thanh toán trên 

vui lòng xem mục 4.1 Thanh toán qua thẻ ATM cá nhân nội địa  hoặc 4.2 Thanh toán 

qua tài khoản doanh nghiệp 

Sau khi thanh toán thành công, tại màn hình Giấy biên nhận thanh toán, User sẽ thấy 

được số Hóa đơn điện tử và download về máy của mình khi nhấn vào link Tải hóa 

đơn.  
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Lưu ý: Khách hàng không thể Thanh toán nếu container thuộc phương án khai báo đơn vị vận 

tải/ Số xe mà chưa được khai báo, lúc này hệ thống sẽ thông báo:  
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Download hóa đơn điện tử khi không có account đăng nhập 
Đây là chức năng hỗ trợ User download 1 hay nhiều Hóa đơn điện tử có cùng Mã 

số thuế mà không cần có account đăng nhập vào Eport.  

Để thực hiện chức năng này, User vào mục Tra cứu, rồi chọn Tải HĐĐT 

 
 

Trên trang TẢI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, chọn Site thanh toán. 

Có 2 cách để tìm kiếm hóa đơn:  

Cách 1: Nhập vào Ký hiệu và số Hóa đơn, các số hóa đơn cách nhau dấu phẩy (,) 

trong trường hợp khách hàng muốn tải cùng lúc nhiều hóa đơn.  
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 Nếu đóng tiền tại quầy cho container khai báo qua mạng, Quý khách lấy số Hóa 

đơn điện tử trên phiếu thu.  

Nhấn nút Tìm kiếm.  

Sau khi có kết quả hóa đơn, Khách hàng nhấn vào Tải về bên cạnh hóa đơn muốn 

tải 

 
 

 

 Nếu muốn tải cùng lúc nhiều hóa đơn, User nhấn chọn tất cả và nhấn vào nút Tải 

tất cả HĐĐT đã chọn 

Cách 2:  

Nếu đóng tiền tại quầy cho container khai báo qua mạng, Quý khách nhập vào Mã 

hóa đơn trên phiếu thu (ngay cả trong trường hợp chưa có số hóa đơn hiển thị trên phiếu 

thu)  
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Download hóa đơn điện tử 
Sau khi thanh toán thành công (cột thanh toán thể hiện giá trị Y), User nhấn vào 

nút Hóa đơn điện tử 
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Cửa sổ Hóa Đơn Điện Tử thể hiện như sau:  

 

User nhấn vào nút Xuất Hóa Đơn, hệ thống sẽ thông báo thành công như sau:  
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User nhấn vào Download để lấy hóa đơn điện tử về máy tính.  

Lưu ý: Khách hàng có thể tải Hóa đơn điện tử về trong trường hợp thất lạc bằng 

cách 2 cách: 

Cách 1: vào Danh sách đã đăng ký, thực hiện tìm kiếm (nếu cần).  

Nhấn vào link Tải về để tải Hóa đơn điện tử.  

 

 

Cách 2: vào Menu Tra cứu > Tải HĐĐT 

Bước 1: Tích chọn, nhập các điều kiện, nhấn Tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị dữ 

liệu theo các điều kiện. 

 TH1: Tìm kiếm theo Site thanh toán, mẫu số hóa đơn, ký hiệu và số hóa đơn: 

Chọn site thanh toán, tích chọn radio tương ứng: chọn mẫu số hóa đơn, chọn 

ký hiệu hóa đơn, nhập Số hóa đơn (tối đa 25 hóa đơn) cần xem. Nhấn Tìm 

kiếm. 
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Hình 1: Tìm kiếm theo số hóa đơn 

 TH2: Tìm kiếm theo Mã hóa đơn (F-key): Chọn site thanh toán, tích chọn 

radio tương ứng: nhập Mã hóa đơn (chỉ nhập 1 mã hóa đơn). Nhấn Tìm 

kiếm. 

 
Hình 2: Tìm theo Mã hóa đơn 

 

 TH3: Tìm kiếm theo Số đăng ký ePort: Chọn site thanh toán, tích chọn radio 

tương ứng: nhập số đăng ký ePort (chỉ nhập 1 số đăng ký ePort). Nhấn Tìm 

kiếm. 
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Hình 3: Tìm theo Số đăng ký ePort. 

 Tải hóa đơn: Cho phép tải hóa đơn định dạng file PDF hoặc INV. 

Bước 1: Sau khi tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị danh sách hóa đơn. Người dùng 

tích chọn tất cả hoặc từng hóa đơn. 

Bước 2:  + Tải từng hóa đơn: người dùng nhấn vào đường link pdf hoặc inv tương 

ứng tại cột “Tải Hóa Đơn (PDF/INV)”. 

+ Tải nhiều hóa đơn, người dùng check chọn danh sách hóa đơn cần tải 

 Nhấn Tải tất cả HĐĐT PDF đã chọn (nếu muốn tải định dạng file 

PDF) hoặc Tải tất cả HĐĐT INV đã chọn (nếu muốn tải định dạng file 

INV). 
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Hình 4: Tải hóa đơn điện tử 

 

Download hóa đơn điện tử .INV 
Tương tự như các bước thực hiện để download thành công hóa đơn điện tử (.Pdf). 

Sau khi đã thanh toán thành công cho đơn hàng đăng ký với cảng. Để download 

hóa đơn điện tử (.Inv) Quý khách hàng vui lòng thực hiện theo các bước hướng 

dẫn như sau: 

Lưu ý: Quý khách hàng vui lòng cài đặt chương trình InvoiceViewer trên máy tính để mở được 

Hóa đơn điện tử (.Inv) sau khi tải về máy tính. 

*TH1: Download hóa đơn điện tử (.inv) không có account đăng nhập 

 Đây là chức năng hỗ trợ người dùng  download 1 hay nhiều hóa đơn .inv có cùng 

Mã số thuế mà không cần có account đăng nhập vào Eport 

- Bước 1: Người dùng vào mục Tra cứu, chọn Tải HDDT 
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- Bước 2: Trên trang TẢI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ: 

+ Chọn lại site thanh toán nếu không phải là site mà hệ thống nạp mặc 

định là Catlai. 
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Tại đây, có 2 cách để tìm kiếm Hóa đơn:  

Cách 1: Tìm kiếm theo Số hóa đơn, thực hiện tiếp bước 3.  

- Bước 3: Chọn nhập lại Mẫu số hóa đơn nếu không phải là mẫu số hóa 

đơn mà hệ thống nạp mặc định. Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động nạp thông tin ở ô nhập 

liệu Ký hiệu khi chọn nhập Mẫu số hóa đơn. 

Khách hàng Bấm chọn vào nút   bên cạnh ô nhập liệu Ký hiệu & nhập 

thông tin vào ô nhập liệu Số hóa đơn. Lưu ý:  

+ Có thể nhập nhiều số hóa đơn cùng lúc, các số hóa đơn cách nhau bởi 

dấu phẩy (,)và tối đa 25 số hóa đơn, trong trường hợp khách hàng muốn 

download nhiều hóa đơn cùng lúc. 

+ Nếu đóng tiền tại quầy cho container khai báo qua mạng, Quý khách lấy 

số hóa đơn điện tử trên phiếu thu. 

- Bước 4: Khách hàng bấm nút lệnh Tìm kiếm. Nhận kết quả hóa đơn mà 

hệ thống nạp lên lưới danh sách theo thông tin tìm kiếm. 

- Bước 5: Khách hàng chọn chức năng tải hóa đơn Inv trên dòng dữ liệu 

hóa đơn cần download hoặc chọn 1 hoặc nhiều dòng dữ liệu hóa đơn và 

bấm nút lệnh Tải tất cả HĐĐT INV đã chọn để download. 
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Khách hàng nhận được Hóa đơn điện tử (.Inv): 
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Cách 2: Tìm kiếm theo Mã hóa đơn (Trong trường hợp khách hàng đóng tiền tại 

quầy cho container khai báo qua mạng nhưng chỉ có Mã hóa đơn mà chưa có số 

hóa đơn trên phiếu thu), thực hiện tiếp bước 6. 
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- Bước 6: Khách hàng Bấm chọn vào nút   bên cạnh ô nhập liệu Mã hóa 

đơn & nhập thông tin vào ô nhập liệu Mã hóa đơn.  

- Bước 7: Khách hàng bấm nút lệnh Tìm kiếm. Nhận kết quả hóa đơn mà 

hệ thống nạp lên lưới danh sách theo thông tin tìm kiếm. 

- Bước 8: Khách hàng chọn chức năng tải hóa đơn Inv trên dòng dữ liệu 

hóa đơn cần download hoặc chọn 1 hoặc nhiều dòng dữ liệu hóa đơn và 

bấm nút lệnh Tải tất cả HĐĐT INV đã chọn để download. 

 

Khách hàng nhận được Hóa đơn điện tử (.Inv): 
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*Tải hóa đơn điện tử (.Inv) trên màn hình Biên nhận thanh toán (nếu có) sẽ bổ sung sau. 

*TH1: Download hóa đơn điện tử (.inv) khi đã đăng nhập Eport để thực hiện 

đăng ký giao nhận cont với cảng và đã thanh toán thành công. 

Sau khi thanh toán thành công (cột thanh toán thể hiện giá trị Y): 

- Bước 1: Khách hàng bấm nút lệnh Hóa đơn điện tử. 
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Màn hình Hóa đơn điện tử thể hiện như sau: 

 

- Bước 2: Khách hàng bấm nút lệnh Xuất Hóa Đơn, nhận kết quả trả về 

từ hệ thống “Thành công!” trên màn hình 
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- Bước 3: Khách hàng bấm chọn chức năng Tải Hóa Đơn Inv trên từng 

dòng dữ liệu hóa đơn ở mục Danh sách hóa đơn để lấy hóa đơn điện tử 

(.Inv) về máy tính. 

Khách hàng nhận được Hóa đơn điện tử (.Inv): 



 

 

 

TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN 

Địa chỉ: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: +84.8.3742.2578  Fax: +84.8.3742.5350  Hotline 1800 1188 

Email: marketing.snp@saigonnewport.com.vn 

 
 

ePort – Hướng dẫn đăng ký giao nhận và thanh toán qua ngân hàng            Trang 199  
 

 

 

 

*Lưu ý: Khách hàng có thể tải Hóa đơn điện tử về trong trường hợp thất lạc bằng 

cách vào Danh sách container đã đăng ký, thực hiện tìm kiếm (nếu cần).  

- Bước 1: Khách hàng vào mục Đăng ký và chọn D.sách đăng ký/th.toán 

- Bước 2: Trên màn hình Danh sách container đã đăng ký nhập các thông tin tìm 

kiếm và bấm nút lệnh Tìm kiếm 

- Bước 3: Chọn chức năng Tải HDDT Inv trên dòng dữ liệu cần download hoặc 

chọn 1 hoặc nhiều dòng dữ liệu và bấm nút lệnh Tải tất cả HĐĐT INV đã chọn. 
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Khách hàng nhận được Hóa đơn điện tử (.Inv): 
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Download EIR điện tử 
Mục đích: 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tải EIR điện tử. 

Điều kiện tải EIR: 

Vào trang ePort, có thông tin EIR, nếu là EIR thuộc phương án giao nhận cont 

thì phiếu EIR đã gateout. 

Các bước thực hiện 

Người dùng có thể tải EIR theo 2 cách: Đăng nhập bằng account đăng ký EPORT 

hoặc tải không qua đăng nhập theo Menu: Đăng ký   Tải EIR điện tử. 
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Tìm kiếm: Hệ thống hiển thị tất cả các phiếu EIR theo điều kiện tìm kiếm. 

Bước 1: Vào trang chủ EPORT, không đăng nhập hoặc đăng nhập theo tài khoản 

đã được đăng ký. 

Bước 2: Vào menu Đăng ký  Tải Eir điện tử 

Bước 3: Tích chọn, nhập các điều kiện, nhấn Tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị dữ 

liệu theo các điều kiện. 

 TH1: Tìm kiếm theo Số container trong khoảng thời gian (7 ngày tính đến 

ngày hiện tại), tích chọn radio tương ứng, chọn từ ngày, đến ngày, nhập Số 

container cần xem. Nhấn Tìm kiếm. 

 

Hình 1: Tìm kiếm theo số container 

 TH2: Tìm kiếm theo Hãng tàu: Tích chọn radio tương ứng, nhập Hãng tàu, 

nhập 1 trong 2 trường: Số Bill hoặc Số Book. Nhấn Tìm kiếm. 



 

 

 

TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN 

Địa chỉ: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: +84.8.3742.2578  Fax: +84.8.3742.5350  Hotline 1800 1188 

Email: marketing.snp@saigonnewport.com.vn 

 
 

ePort – Hướng dẫn đăng ký giao nhận và thanh toán qua ngân hàng            Trang 203  
 

 
Hình 2: Tìm theo Hãng tàu 

 

 TH3: Tìm hiếm theo Số phiếu EIR hoặc số Đ.Ký ePort: Tích chọn radio 

tương ứng, nhập 1 trong 2 trường Số phiếu EIR hoặc số Đ.Ký ePort. Nhấn 

Tìm kiếm. 
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Hình 3: Tìm theo Số phiếu EIR hoặc Số đăng ký ePort. 

Tải EIR điện tử: Cho phép tải các phiếu EIR, nếu giao nhận Cont thì phiếu EIR 

đã gateout. 

Bước 1: Sau khi tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị danh sách phiếu EIR. Người dùng 

tích chọn tất cả hoặc từng phiếu. 

Bước 2:  + Tải từng EIR: người dùng nhấn vào đường link số EIR tương ứng tại 

cột “Số phiếu EIR”. 

+ Tải nhiều EIR, người dùng check chọn EIR cần tải  Nhấn Tải tất 

cả EIR đã chọn. Phiếu được tải về dưới dạng file .zip 
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Hình 4: Tải EIR điện tử 

 

Trường hợp phiếu EIR giao nhận Cont chưa gateout sẽ hiển thị thông báo (H.5) 

 
Hình 5: Thông báo phiếu chưa gateout 
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Chuyển đổi Hóa đơn 
Khách hàng có thể chuyển đổi hóa đơn điện tử sang Hóa đơn giấy về để phục 

vụ cho việc lưu trữ. Để chuyển đổi thành công hóa đơn điện tử sang hóa đơn 

giấy, khách hàng vui lòng thực hiện các bước theo hướng dẫn sau: 

Lưu ý: Chỉ được chuyển đổi hóa đơn của site đăng nhập. Và mỗi lần chỉ 

chuyển đổi được 1 hóa đơn. 

Bước 1: Đăng nhập Eport 

Bước 2: Vào mục Tra cứu và chọn chức năng Chuyển đổi hóa đơn 

 

Bước 3: Khách hàng nhập thông tin vào các ô nhập liệu Mẫu số, Ký 

hiệu, Số hóa đơn. 

Lưu ý: có thể nhập nhiều số Hóa đơn cùng lúc nhưng tối đa chỉ được 

nhập 25 số hóa đơn và các số hóa đơn cách nhau bởi dấu phẩy. 

Bước 4: Khách hàng bấm nút lệnh Tìm kiếm 
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Bước 5: Khách hàng nhận được kết quả hệ thống nạp lên lưới danh 

sách trong mục Thông tin hóa đơn 

Bước 6: Khách hàng bấm vào nút trên dòng dữ liệu để chọn dòng 

dữ liệu hóa đơn cần chuyển đổi 

Bước 7: Khách hàng bấm nút lệnh Chuyển đổi lưu trữ 

Bước 8: Bấm nút lệnh Chuyển đổi trên màn hình hóa đơn  
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Bước 9: Khách hàng bấm nút lệnh In để thực hiện chuyển đổi hóa 

đơn hoàn tất. 
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Khách hàng nhận được hóa đơn sau khi chuyển đổi thành công có mục 

ngày chuyển đổi bên dưới 
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Tra cứu container  
Đây là chức năng giành cho khách hàng tra cứu thông tin cần thiết của container ở bất 

kỳ nơi nào mà không cần đến Cảng. Chức năng hỗ trợ tìm kiếm thông tin ở nhiều Site 

như Cát Lái, TCIT, TCTT, TCCT. 

 
 

Để tra cứu thông tin container, User nhập vào các thông tin sau đây:  

1. Không cần tài khoản đăng nhập vào Eport 

2. Nhấn vào  Tra cứu -> Thông tin Container 

3. Chọn Khu vực giao nhận Container 

4. Nhập vào số Container cần tìm kiếm vào ô Container 

5. Nhấn nút Tìm kiếm 

6.1.1 Tìm vòng đời cuối của Container  

1. Nhấn vào Chỉ vòng luân chuyển cuối nếu muốn tìm kiếm thông tin vòng đời 

cuối của container 

2. Nhập vào số container, nếu muốn tìm kiếm nhiều container cùng lúc thì nhập 

cách nhau bằng dấu phẩy 

3. Nhấn Tìm kiếm  

4. Thông tin hiển thị như sau:  
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6.1.2 Tìm thông tin Container theo lô 

Bước 1: Nhấn vào Tìm kiếm theo lô   

Bước 2: Nhập vào số container đang tồn tại trong bãi, lưu ý rằng chỉ nhập vào 1 số 

cont  

Bước 3: Nhấn Tìm kiếm 
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TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN 

Địa chỉ: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: +84.8.3742.2578  Fax: +84.8.3742.5350  Hotline 1800 1188 

Email: marketing.snp@saigonnewport.com.vn 

 
 

ePort – Hướng dẫn đăng ký giao nhận và thanh toán qua ngân hàng            Trang 214  
 

6.1.3 Tra cứu thông tin IMDG class 

 

Trên kết quả tìm kiếm thông tin Container, nhấn vào thông tin IMDG class  

 
Hệ thống sẽ chuyển sang trang tra cứu thông tin IMDG của nhóm IMDG tương 

ứng:  
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Tra cứu tàu chuyến 
Đây là chức năng giành cho khách hàng tra cứu thông tin cần thiết của tàu chuyến ở 

bất kỳ nơi nào mà không cần đến Cảng. Chức năng hỗ trợ tìm kiếm thông tin ở nhiều 

Site như Cát Lái, TCIT, TCTT, TCCT. 

 

 

Để tra cứu thông tin tàu chuyến, User nhập vào các thông tin sau đây:  

1. Không cần tài khoản đăng nhập vào Eport 

2. Nhấn vào Tra cứu -> Thông tin chuyến tàu 

3. Chọn Site 

4. Nhập vào tên Tàu hoặc chuyến ở ô Vessel/Voyage 

5. Nhấn nút Search 
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Điều hành tàu chuyến 
Đây là chức năng dùng cho các khách hàng là hãng tàu hoặc bộ phận điều hành 

cảng để xem tình hình làm hàng của tàu. Đối với hãng tàu, chỉ xem được các tàu 

mà có container của hãng đang làm hàng trên đó  

 

Đăng nhập vào bằng account hãng tàu hay điều hành cảng 

Chọn Vessel -> Vessel Schedule  
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Chọn Site 

Chọn loại tàu hay sà lan 

Chọn khoảng thời gian từ ngày đến ngày 

Nhập vào tên tàu cần tìm, nếu không nhập thì tất cả tàu đang làm hàng trong thời 

gian tìm kiếm sẽ hiển thị 

Nhấn vào nút View trên mỗi dòng để xem chi tiết tình trang làm hàng của tàu 

 
User nhấn vào link Download details để xem chi tiết các container 
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Tra cứu tình trạng container trong Cảng:  
Đây là chức năng hỗ trợ hãng tàu truy xuất số lượng container đang tồn trong 

Cảng.  

 
Nhấn vào Download Detail để download về máy tính.  

 

Container Movements 
Đây là chức năng hỗ trợ hãng tàu truy xuất dòng di chuyển container đang tồn 

trong Cảng.  
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User đăng nhập vào Eport bằng account hãng tàu 

Chọn Containers -> Cont.Movements 

Chọn Site 

Chọn khoảng thời gian cần tra cứu  

Nhấn Download để load file excel có thông tin di chuyển container về máy 

 

 

7 CUSTOMERS 
 

Đây là chức năng để cho hãng tàu quản lý danh sách khách hàng trong việc nhận 

container thông qua EDO.  

User chọn Customers -> Quản lý khách hàng 
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Tạo mới khách hàng:  
Trên màn hình Danh sách khách hàng, nhấn vào nút Tạo mới để nhập vào Tên 

và mã nhận cont của khách hàng 

 

Nhập vào Tên khách hàng, Mã khách hàng (mã để khách hàng dùng để nhận 

cont ), ghi chú (nếu có) rồi nhấn Lưu  



 

 

 

TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN 

Địa chỉ: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: +84.8.3742.2578  Fax: +84.8.3742.5350  Hotline 1800 1188 

Email: marketing.snp@saigonnewport.com.vn 

 
 

ePort – Hướng dẫn đăng ký giao nhận và thanh toán qua ngân hàng            Trang 222  
 

 

Để nhập cùng lúc nhiều khách hàng, User sử dụng chức năng Import excel bằng 

cách nhấn vào nút Import Excel  

 
Để tải tập tin mẫu, User nhấn vào link tải về trong màn hình Nhập bằng file 

Excel  

 

Nhấn Choose File để chọn tập tin cần import vào hệ thống 



 

 

 

TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN 

Địa chỉ: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: +84.8.3742.2578  Fax: +84.8.3742.5350  Hotline 1800 1188 

Email: marketing.snp@saigonnewport.com.vn 

 
 

ePort – Hướng dẫn đăng ký giao nhận và thanh toán qua ngân hàng            Trang 223  
 

Nhấn Nhập  

Trong màn hình Nhập lô danh sách khách hàng, User kiểm tra lại thông tin đã 

import, nếu tất cả đều đúng thì nhấn Lưu dữ liệu  

 

Sửa khách hàng  
Trong danh sách khách hàng, nhấn vào biểu tượng Sửa trên dòng thông tin 

khách hàng 

 
Trong màn hình thay đổi thông tin khách hàng, User nhập vào thông tin cần 

thay đổi rồi nhấn Lưu 
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Xóa khách hàng 
Trong danh sách khách hàng, nhấn vào biểu tượng Xóa trên dòng thông tin 

khách hàng 

 

Trong màn hình xác nhận xóa, User nhấn nút Xóa nếu chắc chắn muốn 

xóa thông tin khách hàng khỏi hệ thống   
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8 DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN 

Mục đích 
- Hỗ trợ khách hàng thực hiện đăng ký dịch vụ vận chuyển container từ cảng 

này sang cảng khác. 

+ Ví dụ: Dịch vụ vận chuyển 24h chuyển container từ TCIT về Cát Lái 

- Yêu cầu khách hàng đăng nhập vào khu vực giao/nhận container muốn 

chuyển về. 

+ Ví dụ: Khách hàng muốn chuyển container từ cảng Cái Mép về cảng Cát 

Lái, đăng nhập vào khư vực Cát Lái để đăng ký dịch vụ 

Tạo lô một lô hàng đăng ký dịch vụ 

Bước 1: User đăng nhập vào Eport, click DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN, chọn Đăng ký 

dịch vụ 

Bước 2: Nhập thông tin vào các mục sau: 

- Số lượng container tối đa (*):Số lượng container mà user muốn đăng ký dịch 

vụ vận chuyển, hệ thống đang hiển thị mặc định là 100 cont  

- Dịch vụ vận chuyển (*): VC24 – Dịch vụ vận chuyển nhanh 24h 

- Hãng tàu (*) 

- Nơi giao Cont (*): Chọn khu vực thực nhập container mà khách hàng chọn 

container chuyển đi nơi khác 

- Nơi nhận Cont (*): Khu vực giao nhận Container khi đăng nhập ( mặc định là 

site Cát Lái) 

- Chọn Mã số thuế xuất hóa đơn (*) 

- Ghi chú (nếu có) 
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Bước 3: Xem điều kiện đăng ký vận chuyển, nếu user đồng ý, check box Tôi xác 

nhận đã đọc & đồng ý các điều kiện đăng ký vận chuyển  

Bước 4: nhấn vào nút Lưu thông tin khách hàng. 

 

 

 

Chỉnh sửa thông tin một lô hàng 
 

 Bước 1: User nhấn nút Danh sách lô đăng ký 
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 Hệ thống mở Popup  

 

Bước 2: User chọn khoảng Từ ngày- Đến ngày, sau đó nhấn nút Tìm kiếm 

Bước 3: Chọn 1 lô hàng cần chỉnh sửa 

 Hệ thống hiển thị thông tin lô hàng được chọn 
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Bước 4: User thực hiện chỉnh sửa thông tin lô hàng và nhấn nút Lưu thông tin 

khách hàng 

 

  

Lưu ý: nếu lô hàng có thông tin chi tiết, khách hàng chỉ sửa được 1 số thông tin 

không ảnh hưởng đến thông tin chi tiết như : số lượng .. 

Tạo chi tiết lô hàng 
 

Tạo phiếu đăng ký vận chuyển Container 

Bước 1: Bấm vào nút Đăng ký trên màn hình Đăng ký dịch vụ vận chuyển 

Container 
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 Hiển thị màn hình 
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Bước 2: Điền số Bill (*), số container mà user muốn đăng ký sau đó nhấn nút Tìm 

kiếm 

 

Bước 3: Nếu user có nhu cầu đăng ký dịch vụ hỗ trợ thêm tại Cảng đích (Cảng 

nhận cont) có thể chọn: 

o Đăng ký chuyển về bãi kiểm hoá 

o Hoặc Đăng ký chuyển về kho CFS  

Bước 4: User nhấn nút Đăng ký 
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 Nếu có lỗi thì hiển thị màn hình thông báo lỗi vi phạm như sau:

Nhấn nút Đóng để quay lại màn hình đăng ký 

Nhấn vào icon  để xuất file excel 

 Màn hình chi tiết lô hàng khi đăng ký thành công hiển thị: 
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Hủy phiếu đăng ký dịch vụ 
Bước 1: Chọn 1 hoặc nhiều Container để hủy đăng ký  

 

Bước 2: Nhấn vào nút Hủy đăng ký, màn hình hiển thị pop-up. 

Bước 3: Nhấn vào nút Xác nhận để Hủy đăng ký container 

Điều kiện hủy: Container chưa thanh toán phí dịch vụ (Trạng thái thanh toán =N) 

Import Excel  
Bước 1: Chọn Import Excel trên màn hình 

 Hệ thống hiển thị 
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Bước 2: User tải tập tin mẫu (nếu chưa có) 

 

Bước 3: Chọn tập tin Excel hoặc kéo thả vào màn hình 

 

Màn hình hiển thị thông tin container vừa upload lên lưới danh sách. 

Bước 4: Nhấn nút Lưu 

Xuất Excel 
Bước 1: User bấm nút Xuất Excel 

 Hệ thống hiển thị 
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Bước 2: Chọn nơi lưu trữ File Excel. 

Tính phí 
Điều kiện thanh toán: 

- Container còn hạn thanh toán, ví dụ: còn lại 15:58  

- Container thủ tục đủ điều kiện: 

 



 

 

 

TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN 

Địa chỉ: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: +84.8.3742.2578  Fax: +84.8.3742.5350  Hotline 1800 1188 

Email: marketing.snp@saigonnewport.com.vn 

 
 

ePort – Hướng dẫn đăng ký giao nhận và thanh toán qua ngân hàng            Trang 235  
 

 

Bước 1: User chọn 1 hoặc nhiều container để thanh toán 

Bước 2: Nhấn nút Tính phí  

 Nếu vi phạm màn hình hiển thị lỗi: 
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 Nếu thành công màn hình chuyển sang màn hình thanh toán:  

 

Bước 3: Chọn nội dung muốn thanh toán và nhấn vào Thanh toán.  

 Màn hình hiển thị, điền thông tin thẻ: 
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 Sau khi thanh toán thành công, màn hình hiển thị 
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 Màn hình thể hiện container với cờ Thanh toán là Y 
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In biên nhận 

 

Bước 1: Chọn 1 hay nhiều container cần in biên nhận 

Bước 2: Nhấn nút In biên nhận 

 

 Nếu Chọn container chưa thanh toán, pop-up hiển thị lỗi 

 

 Ngược lại, Màn hình hiển thị biên nhận thanh toán như sau 
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Thống kê số lượng trên lưới danh sách 
 

 

o Đăng ký: tổng số Cont trong chi tiết lô hàng 

o Chờ xác nhận: Tổng số Cont có trạng thái Thủ tục đủ điều kiện = “Chờ 

xác nhận” 

o Đủ điều kiện: Tổng số Cont có trạng thái Thủ tục đủ điều kiện = “Đủ 

điều kiện” 

o Thanh toán: Tổng số Cont có trạng thái đã thanh toán (Y) 

o Vận chuyển: tổng số Cont được OTM xác nhận đã GateOut, tức TT. 

Vận chuyển là Đã hoàn thành, hoặc Đang vận chuyển 
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Xem nội dung Từ chối xác nhận 

 

 User xem tại cột Thủ tục đủ điều kiện tại Chi tiết lô hàng, nhấn vào 

container Không đủ điều kiện để xem lý do 

 

 

 

 


