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I. Giới thiệu chung

ePORT là cổng điện tử cho

phép khách hàng giao dịch

trực tuyến với Cảng TC-HICT 

để hỗ trợ các chức năng:

- làm thủ tục giao nhận

container

- thanh toán, xuất hóa đơn 

điện tử

- tra cứu thông tin vị trí

container & lịch tàu



Nhanh chóng Thuận tiện Tiết kiệm Đơn giản Bảo vệ môi

trường

Tiết kiệm thời
gian chờ đổi
lệnh tại Cảng

Lấy lệnh hạ
hàng tại bất

cứ đâu

. 

Quy trình, thủ
tục đơn giản

Giảm thiểu sử
dụng giấy và

nhiên liệu

Tiết kiệm chi 
phí đi tới cảng

thủ tục tại
quầy

II. LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG EPORT



Tiết kiệm thời gian và

thuận tiện hơn khi

phát hành lệnh điện tử

Đơn giản hóa các thủ 

tục và giảm khối 

lượng công việc

Nâng cao chất lượng

dịch vụ đồng nghĩa với

việc tăng tính cạnh tranh

Thông tin trao đổi

chính xác, nhanh

chóng giữa Khách

Hàng và Cảng

Lưu giữ và tìm kiếm 

tài liệu một cách dễ 

dàng, nhanh chóng

Tiết kiệm giấy và 

bảo vệ môi trường 

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG EPORT



III.QUY TRÌNH CHUNG ĐĂNG KÝ THỦ TỤC TẠI EPORT



Bước 1: Truy cập website: 

eport.saigonnewport.com.vn

Bước 2: Điền thông tin tài khoản

Bước 3: Chọn khu vực giao nhận HICT

Bước 4: Đăng Nhập

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO



Quý khách chọn Đăng Ký > Giao Cont Hàng Cho Cảng

Tại màn hình Thông Tin Lô Hàng, Quý khách nhập Mã Số Thuế để lên

hóa đơn, Số lượng container cần khai báo và tiến hành Lưu Thông Tin.

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO



HƯỚNG DẪN KHAI BÁO

Tại mục Chi Tiết Lô Hàng:

- Chọn Thêm nếu Khách Hàng muốn khai báo từng cont với số lượng ít

- Chọn Import Excel nếu Khách Hàng khai báo số lượng lớn nhiều container.



Tại Cửa sổ Thêm mới: Quý khách điền đầy đủ thông tin theo form đăng

ký, bao gồm cả Số Chì, Trọng Lượng, VGM, Max Gross

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO



Đối với lô hàng nhiều container, Quý khách có thể Chọn Import Excel, sau đó tải file mẫu excel, điền các thông tin 

vào file mẫu và input lên hệ thống ePort

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO



Trường hợp Khách Hàng khai sai thông tin cần chỉnh sửa, thực hiện các bước như sau:

- Bước 1: Ấn Đăng Ký, Chọn Danh sách Đăng Ký/Thanh Toán

- Bước 2: Nhập thông tin Mã Lô cần chỉnh sửa

- Bước 3: Ấn Tìm Kiếm

- Bước 4: Ấn chọn Mã Lô cần chỉnh sửa

HƯỚNG DẪN SỬA THÔNG TIN KHAI BÁO



Lúc này cửa sổ Chi Tiết Lô Hàng sẽ hiện ra, Khách hàng chọn biểu tượng sửa để tiến hành chỉnh sửa các thông tin 

cần thiết (Số chì, Số cont, Tàu xuất, Cảng đích/chuyển tải…)

Hoặc chọn Khai báo tờ Khai/Số quản lý Hàng Hóa để bổ sung/Chỉnh sửa số tờ khai

Lưu ý: Chỉ có thể chỉnh sửa thông tin Cont hàng đối với các cont hàng chưa Gate In vào Cảng.

Sau khi thanh toán, thông tin kích cỡ cont (iso cont) KHÔNG thể chỉnh sửa, thay đổi

HƯỚNG DẪN SỬA THÔNG TIN KHAI BÁO



KHAI BÁO SỐ TỜ KHAI VÀ QUẢN LÝ HÀNG HÓA

LƯU Ý

- Từ ngày 18/03/2021 Khách hàng khi khai báo ePort bắt

buộc phải khai báo thông tin Số tờ khai

- Trong trường hợp chưa có Số tờ khai Khách hàng phải

khai báo thông tin Số Quản Lý Hàng Hóa thay thế

- Ngay sau khi có thông tin Số tờ khai, Khách hàng phải bổ

sung trên hệ thống ePort



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



KHAI BÁO SỐ QUẢN LÝ HÀNG HÓA

Tại cửa sổ khai báo Số quản

lý hàng hóa, Khách hàng

chọn “Thêm mới”



KHAI BÁO SỐ QUẢN LÝ HÀNG HÓA

Tiếp tục chọn Số container để

khai báo, sau đó nhập Số

quản lý hàng hóa tại mục 2 

và tiến hành Lưu lại

Sau khi khai báo thành công, 

hệ thống sẽ hiển thị “Y” thể

hiện đã khai báo số QLHH

Lúc này Khách hàng có thể

tiến hành Tính Phí



KHAI BÁO SỐ TỜ KHAI

Đây là chức năng hỗ trợ khách hàng khai báo số tờ khai cho Container hàng xuất hoặc hàng nhập.

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

Khách hàng mở màn hình khai báo Số tờ khai từ màn hình Đăng ký giao cont hàng cho Cảng



KHAI BÁO SỐ TỜ KHAI



KHAI BÁO SỐ TỜ KHAI



KHAI BÁO SỐ TỜ KHAI



ĐỐI CHIẾU CONTAINER THÔNG QUAN



ĐỐI CHIẾU CONTAINER THÔNG QUAN



TÍNH PHÍ

Sau khi Khai báo tờ khai/số

quản lý hàng hóa thành công, 

Quý khách chọn Tính Phí.

Tại cửa sổ Tính Phí, Quý

khách chọn cont cần thanh

toán và lựa chọn hình thức

thanh toán tương ứng



IN PHIẾU LÀM HÀNG

Sau khi Tính phí thành công, 

Quý khách quay lại mục “ Chi 

tiết lô hàng” tiến hành in 

phiếu cho lái xe hạ hàng

Vào mục Đăng ký => Giao

cont hàng cho cảng => Chọn

lô hàng cần in => Màn hình

hiện chi tiết lô hàng như hình

ảnh => In phiếu



IN PHIẾU LÀM HÀNG

Vì đã chọn 3 chi tiết đơn hàng, nên

ở đây (trong khoang màu đỏ) thấy

có 3 trang và có thể chuyển qua lại

các trang (tương ứng với số lượng

chi tiết lô hàng)



MỌI THẮC MẮC, KHÓ KHĂN CẦN GIẢI ĐÁP HỖ 
TRỢ VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN CHĂM 

SÓC KHÁCH HÀNG 

Website: hict.net.vn
Email: csv@hict.net.vn
Hotline: 1800 9270
Zalo : 0869 80 11 88

HỖ TRỢ - CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 

mailto:csv@hict.net.vn


IV. GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

Q
A



XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN! 


