
Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng  
 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng  

Phần mềm Cảng điện tử ePORT 

Module: Đơn vị Logistics, Vận tải 

  



  
 

ePort – Hướng dẫn sử dụng website Logistic   2 
 

Thông tin tài liệu 

Lịch sử cập nhật tài liệu 

  



  
 

ePort – Hướng dẫn sử dụng website Logistic   3 
 

MỤC LỤC 
1 Giới thiệu ....................................................................................................................................................7 

1.1 Giới thiệu hệ thống .............................................................................................................................7 

1.2 Yêu cầu hệ thống ................................................................................................................................7 

1.3 Giải thích từ ngữ: ...............................................................................................................................7 

1.4 Quy trình tổng quan về phần mềm cho Logistic ...................................................................................7 

2 Đăng nhập ...................................................................................................................................................9 

2.1 Đăng ký ...............................................................................................................................................9 

2.2 Đăng nhập ...........................................................................................................................................9 

2.3 Quên mật khẩu và thay đổi thông tin tài khoản ..............................................................................9 

3 Danh sách ủy quyền ...................................................................................................................................9 

4 Đăng ký lệnh Giao nhận Container ........................................................................................................10 

4.1 Nhận Cont hàng từ Cảng .................................................................................................................11 

A. Container bình thường ...........................................................................................................................11 

4.1.1 Quy trình tổng quan nhận Cont hàng từ  Cảng Hướng dẫn sử dụng làm lệnh Nhận cont 

Hàng từ Cảng ...........................................................................................................................................11 

4.1.2 Hướng dẫn đăng ký làm lệnh Nhận cont hàng từ Cảng .......................................................12 

4.1.3 Thêm chi tiết cho lô hàng vừa tạo ( hoặc đã chọn danh sách lô hàng) ................................13 

4.1.4 Sửa chi tiết lô hàng ...................................................................................................................13 

4.1.5 Xóa chi tiết lô hàng...................................................................................................................13 

4.1.6 Yêu cầu hủy lệnh ......................................................................................................................14 

B. Container đặc biệt ...................................................................................................................................14 

4.2 Nhận Cont hàng đặc biệt từ Cảng ..................................................................................................14 

4.2.1 Quy trình tổng quan nhận Cont hàng đặc biệt từ Cảng .......................................................14 

4.2.2 Hướng dẫn đăng ký làm lệnh Nhận cont hàng từ Cảng .......................................................14 

4.2.3 Thêm chi tiết cho lô hàng vừa tạo ( hoặc đã chọn danh sách lô hàng) ................................15 

4.2.4 Sửa chi tiết lô hàng ...................................................................................................................17 

4.2.5 Xóa chi tiết lô hàng...................................................................................................................18 

4.2.6 Yêu cầu hủy lệnh ......................................................................................................................18 

 

 

 



  
 

ePort – Hướng dẫn sử dụng website Logistic   4 
 

4.3 Giao container rỗng cho Cảng ........................................................................................................18 

4.3.1 Quy trình tổng quan Giao container rỗng cho Cảng ............................................................18 

4.3.2 Hướng dẫn đăng ký làm lệnh Giao Cont rỗng cho Cảng .....................................................19 

4.3.3 Thêm chi tiết cho lô hàng vừa tạo ( hoặc đã chọn danh sách lô hàng) ................................19 

4.3.4 Sửa chi tiết lô hàng ...................................................................................................................20 

4.3.5 Xóa chi tiết lô hàng...................................................................................................................20 

4.4 Nhận Cont rỗng từ Cảng .................................................................................................................20 

4.4.1 Quy trình tổng quan nhận Cont rỗng từ Cảng ......................................................................20 

4.4.2 Hướng dẫn đăng ký làm lệnh Nhận cont rỗng từ Cảng. ......................................................20 

4.4.3 Thêm chi tiết cho lô vừa tạo ( hoặc đã chọn danh sách lô) ...................................................22 

4.4.4 Sửa chi tiết lô hàng ...................................................................................................................22 

4.4.5 Xóa chi tiết lô hàng...................................................................................................................23 

4.4.6 Các yêu cầu hỗ trợ cho việc Nhận contaier rỗng từ Cảng ....................................................23 

4.5 Giao Cont hàng cho Cảng ...............................................................................................................23 

A. Container bình thường ........................................................................................................................23 

4.5.1 Quy trình tổng quan Giao Cont hàng cho Cảng ...................................................................24 

4.5.2 Hướng dẫn sử dụng đăng ký làm lệnh Giao cont hàng cho Cảng. ......................................24 

4.5.3 Thêm chi tiết cho lô hàng vừa tạo ( hoặc đã chọn danh sách lô hàng) ................................24 

4.5.4 Sửa chi tiết lô hàng ...................................................................................................................25 

4.5.5 Xóa chi tiết lô hàng...................................................................................................................25 

A. Container đặc biệt ................................................................................................................................25 

4.6 Giao Cont hàng đặc biệt cho Cảng .................................................................................................25 

4.6.1 Quy trình tổng quan Giao Cont hàng đặc biệt cho Cảng ......... Error! Bookmark not defined. 

4.6.2 Hướng dẫn sử dụng đăng ký làm lệnh Giao cont hàng cho Cảng. ......................................25 

4.6.3 Thêm chi tiết cho lô hàng vừa tạo ( hoặc đã chọn danh sách lô hàng) ................................26 

4.6.4 Sửa chi tiết lô hàng ...................................................................................................................28 

4.6.5 Xóa chi tiết lô hàng...................................................................................................................28 

4.6.6 Yêu cầu hỗ trợ ..........................................................................................................................28 

4.6.7 Yêu cầu hủy lệnh ......................................................................................................................29 

 

 

 



  
 

ePort – Hướng dẫn sử dụng website Logistic   5 
 

5 Đăng ký lệnh đóng hàng vào container tại bãi Cảng ............................................................................29 

5.1 Quy trình tổng quan đóng hàng vào container tại bãi Cảng ..........................................................29 

5.1.1 Hướng dẫn đăng ký làm lệnh Đóng hàng vào container tại bãi Cảng ................................30 

5.1.2 Thêm chi tiết cho lô hàng vừa tạo ( hoặc đã chọn danh sách lô hàng) ................................31 

5.1.3 Sửa chi tiết lô hàng ...................................................................................................................33 

5.1.4 Xóa chi tiết lô hàng...................................................................................................................33 

5.1.5 Các yêu cầu hỗ trợ ...................................................................................................................33 

6 Đăng ký lệnh đóng hàng vào container tại kho CFS.............................................................................33 

6.1.1 Quy trình tổng quan đóng hàng vào container tại kho CFS ................................................33 

6.1.2 Hướng dẫn sử dụng đóng hàng vào container tại kho CFS .................................................34 

6.1.3 Thêm chi tiết cho lô hàng vừa tạo ( hoặc đã chọn danh sách lô hàng) ................................34 

6.1.4 Sửa chi tiết lô hàng ...................................................................................................................36 

6.1.5 Xóa chi tiết lô hàng...................................................................................................................36 

7 Đăng ký lệnh rút hàng từ container tại bãi Cảng .................................................................................36 

7.1.1 Quy trình tổng quan rút hàng từ container tại bãi ...............................................................36 

7.1.2 Hướng dẫn sử dụng rút hàng từ container tại bãi Cảng ......................................................36 

7.1.3 Thêm chi tiết cho lô hàng vừa tạo ( hoặc đã chọn danh sách lô hàng) ................................38 

8 Đăng ký lệnh rút hàng từ container tại kho CFS ..................................................................................39 

8.1.1 Quy trình tổng quan rút hàng từ container tại kho CFS .....................................................39 

8.1.2 Hướng dẫn sử dụng rút hàng từ container tại kho CFS .......................................................40 

8.2 Chọn lô hàng mong muốn trong danh sách lô hàng của màn hình Đóng hàng vào container tại 

kho CFS ........................................................................................................................................................41 

8.2.1 Thêm chi tiết cho lô hàng vừa tạo ( hoặc đã chọn danh sách lô hàng) ................................41 

9 Khai báo tờ khai hải quan .......................................................................................................................43 

10 Xác nhận nhận làm lệnh ......................................................................................................................43 

11 Thanh toán online trên ePort ..............................................................................................................45 

11.1 Quy trình thực hiện hình thức thanh toán Cash ...........................................................................45 

11.2 Hình thức thanh toán Credit ( trả sau) ..........................................................................................46 

11.3 Xuất biên nhận .................................................................................................................................46 

11.4 Xuất hóa đơn điện tử .......................................................................................................................47 

12 Hỗ trợ quản lý và điều xe trên ePort ..................................................................................................48 

12.1 Quản lý tài xế ....................................................................................................................................48 

12.1.1 Thêm mới tài xế ........................................................................................................................48 



  
 

ePort – Hướng dẫn sử dụng website Logistic   6 
 

12.1.2 Sửa, xóa tài xế ...........................................................................................................................48 

12.1.3 Chỉ định xe ................................................................................................................................48 

12.1.4 Đặt lại mật khẩu cho tài xế ......................................................................................................49 

12.2 Quản lý xe .........................................................................................................................................49 

12.2.1 Thêm mới xe .............................................................................................................................49 

12.2.2 Chỉnh sửa thông tin xe .............................................................................................................50 

12.2.3 Xóa thông tin đội xe .................................................................................................................50 

12.3 Điều xe ...............................................................................................................................................50 

12.4 Lịch sử điều xe ..................................................................................................................................52 

12.5 Giám sát ............................................................................................................................................52 

12.6 Tình trạng container ........................................................................................................................53 

13 Hỗ trợ dịch vụ .......................................................................................................................................53 

13.1 Dịch vụ đổi tàu .................................................................................................................................53 

13.2 Bốc Container chỉ định ....................................................................................................................54 

14 Báo cáo ..................................................................................................................................................55 

14.1 Báo cáo Nâng/ hạ Container ...........................................................................................................55 

14.2 Báo cáo cước phí ..............................................................................................................................56 

 

  



  
 

ePort – Hướng dẫn sử dụng website Logistic   7 
 

1 Giới thiệu  

1.1 Giới thiệu hệ thống 

• ePort là cổng thông tin của Cảng Đà Nẵng (DNP) được phát triển bởi Công ty Cổ phần Cảng 

Đà Nẵng 

• ePort cung cấp thông tin container, tàu chuyến, danh sách container nhập/xuất, thông tin 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 FAST – được cơ quan Thuế 

chấp nhận. 

1.2 Yêu cầu hệ thống 

• Hệ thống chạy tốt nhất trên các trình duyệt: Chrome, Fire Fox, Microsoft Edge 

 

1.3 Giải thích từ ngữ: 

• ePORT – electronic PORT: Cảng điện tử 

• eDO – electronic Delivery Order: Lệnh giao hàng điện tử. 

• Napas – cổng thanh toán trực tuyến quốc gia Việt Nam 

• CATOS – Phần mềm quản lý và khai thác container của Cảng Đà Nẵng. 

• BL/BoL – Bill of lading: Vận đơn đường biển, thông thường do hãng tàu phát hành. 

• OPR – Operator: Hãng tàu khai thác, ở ePORT được hiểu là mã hãng tàu. 

• Demurage – hạn lệnh: Hạn lệnh hãng tàu quy định thời gian được phép nhận container từ 

Cảng. 

• Detention – hạn lệnh trả vỏ container: Hạn lệnh hãng tàu quy định container rỗng được phép 

trả vỏ về Cảng/ Depot. 

• Consignee – chủ hàng: Người đứng tên/ quyền sử hữu lô hàng. 

• POL – Port of load: Cảng xếp hàng 

• POD – Port of dischage: Cảng dỡ hàng 

• Sztp - Size/type: Kích thước và loại container, theo quy định của quốc tế. 

• Order number – Mã nhận container: Áp dụng cho lệnh eDO, là mã số bảo mật hãng tàu phát 

hành kèm lệnh giao hàng điện tử eDO. 

 

1.4 Quy trình tổng quan về phần mềm cho Logistic 
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Mô tả quy trình 

1. Đăng ký làm lệnh 

• Đăng nhập vào Eport  

• Lựa chọn các 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:  

• Thanh toán qua Napas 

• Thanh toán trả sau dành cho user đã đăng ký trong hợp đồng thanh toán cuối tháng 1 lần.  

Lưu ý:  Nếu không thể thanh toán trên Eport, user có thể in phiếu đăng ký làm hàng đến 

thanh toán tiền tại quầy làm thủ tục tại Cảng. 

3. Xuất hóa đơn điện tử 

Khi thanh toán trên hệ thống thành công, user nhấn chọn vào nút Xuất hóa đơn. Hệ thống sẽ 

tự động chuyển tới trang http://hoadon.danangport.com/ để bạn tra cứu và xuất hóa đơn. 

4.  Điều xe 

• Chỉ định tài xế gắn vào các Đầu xe và Rơ mooc để thực hiện yêu cầu đi giao nhận Cont 

• Có thể đăng ký thông tin thuê xe ngoài 

• Thực hiện giám sát quá trình vận chuyển trên bản đồ. 

5. Báo cáo 

• Báo cáo lịch sử nâng/ hạ Container 

• Báo cáo lịch sử cước phí 

http://hoadon.danangport.com/
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2 Đăng nhập 

2.1 Đăng ký 

• Đăng ký bằng cách: Quý khách hàng ký hợp đồng/thỏa thuận sử dụng phần mềm Cảng điện 

tử ePORT với Cảng Đà Nẵng. Cảng Đà Nẵng cung cấp một tài khoản đăng nhập để Quý 

khách truy cập vào Cảng điện tử sử dụng. 

2.2 Đăng nhập 

• Truy cập vào EPORT theo địa chỉ:http://eport.danangport.com/logistic/ 

 

2.3 Quên mật khẩu và thay đổi thông tin tài khoản 

• Đối với trường hợp Quên mật khẩu hoặc cần thay đổi thông tin Hãng tàu xin vui lòng liên hệ 

IT Cảng Đà Nẵng. 

3 Danh sách ủy quyền 

Đường dẫn: Menu → Tên tài khoản → Danh sách ủy quyền 

http://eport.danangport.com/logistic/index
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Chức năng: Hỗ trợ công ty Logistic kiểm tra các công ty ủy quyền mà mình đã đăng ký tại 

hệ thống Cảng điện tử ePort. 

 

4 Đăng ký lệnh Giao nhận Container 

*Giao diện đăng ký làm lệnh

 

[1] Tìm kiếm lô  
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[2] Danh sách lô  

[3] Giao diện chi tiết lô 

[4] Các chức năng đăng ký làm lệnh 

[4] Trạng thái từng Container 

Ký hiệu trạng thái Ký hiệu màu sắc 

 : Trạng thái thông quan  : Chưa làm 

 : Trạng thái làm lệnh  : Đang chờ xử lý 

 : Trạng thái thanh toán  : Có thể làm 

 : Trạng thái nhận Container  : Đã thành công 

Lưu ý: Có thể di chuyển chuột tới ký hiệu để xem thông tin chi tiết trạng thái đó 

Kí tự Chú thích 

P,U Cont quá khổ 

R Cont lạnh 

 

 

 

Kí hiệu trạng thái gia hạn rút điện 

       : Trạng thái từ chối xác nhận 

 :Trạng thái chờ xét duyệt 

 :  Trạng thái đã được xác nhận 

 

4.1 Nhận Cont hàng từ Cảng 

A. Container bình thường 

Đường dẫn: Đăng ký làm lệnh → Nhận Cont hàng từ Cảng 

4.1.1 Quy trình tổng quan nhận Cont hàng từ  Cảng Hướng dẫn sử dụng làm lệnh Nhận cont 

Hàng từ Cảng 
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4.1.2 Hướng dẫn đăng ký làm lệnh Nhận cont hàng từ Cảng 

• Nếu chưa có lô hàng nào, Tạo lô mới 

 

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  để “Tạo lô mới” 

Bước 2: Nhập thông tin B/L No. Hệ thống ePort lúc này sẽ kiểm tra số B/L No trên hệ thống 

Catos, nếu đúng số B/L No thì sẽ tự động hiển thị các thông tin còn lại. 

Trong đó:  

• Loại lệnh: Kết quả sẽ tự động trả về Lệnh giao hàng là DO hay eDO 

• Mã Hãng Tàu; Số lượng Container: Sẽ lấy theo thông tin dựa trên lệnh giao hàng 

DO/eDO. 

Bước 3: Kiểm tra thông tin nhập và nhấn “OK” để lưu thông tin lô hàng. 

Lưu ý: -   Khi tạo lô, thì thông tin lô đó đã có bên Castos mới tạo được. Còn nếu nhập một lô 

không tồn tại thì không thể tạo được. 

- Đối với lệnh eDO thì khách hàng phải có mã bí mật do hãng tàu cung cấp mới tạo lô được. 

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

 

Chọn lô hàng mong muốn trong danh sách lô hàng của màn hình Nhận container hàng từ 

Cảng.  

• Chọn Từ ngày ….Đến ngày; nhập số Bill; số Container No hoặc nhập Chủ hàng nhấn Tìm 

kiếm  
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• Danh sách Bill được tạo trong khoảng thời gian truy vấn được hiện ra 

• Nhấn vào từng Bill để xem hoặc thêm chi tiết cho Bill 

4.1.3 Thêm chi tiết cho lô hàng vừa tạo ( hoặc đã chọn danh sách lô hàng) 

Bước 1: Khai báo thông tin vào các trường dữ liệu 

TH1: Lô hàng sử dụng Lệnh giao hàng điện tử eDO thì hệ thống sẽ tự động điền tất các các 

thông tin có trong eDO vào chi tiết lô hàng ngoại trừ thông tin Chủ hàng  và Nơi hạ vỏ. 

 

TH2: Lô hàng sử dụng Lệnh giao hàng DO thì user sẽ phải tự khai báo số Container No vào 

bảng. Lúc này hệ thống sẽ tự hiển thị các trường còn lại trong bảng ngoại trừ thông tin Hạn 

lệnh; Ngày miễn lưu vỏ; Chủ hàng; Nơi hạ vỏ. 

Bước 2: Kiểm tra thông tin vào nhấn nút  để lưu thông tin chi tiết lô hàng. 

 

4.1.4 Sửa chi tiết lô hàng 

Nếu User muốn cập nhật lại chi tiết lô hàng thì có thể sử dụng tính năng chỉnh sửa ngay trên 

bảng dữ liệu lô hàng 

Lưu ý: Chỉ có thể sửa chi tiết lô hàng khi user chưa xác nhận Lưu khai báo.  

Đối với trường đã Lưu khai báo mà 

• Lệnh giao hàng là DO thì user được phép sửa Hạn lệnh, Ngày miễn lưu vỏ, Chủ hàng và 

Nơi hạ vỏ 

• Lệnh giao hàng điện tử là eDO thì User chỉ được phép sửa trường Chủ Hàng và Nơi hạ vỏ 

4.1.5 Xóa chi tiết lô hàng 

Nếu User muốn xóa chi tiết lô hàng thì có thể sử dụng chức năng Xóa lô hàng 
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Lưu ý:  

- Chỉ có thể xóa chi tiết lô hàng khi user đã Lưu khai báo và chưa Xác nhận đăng ký làm 

lệnh đối với lệnh giao hàng là DO. 

- Lệnh gia hàng điện tử eDO không thể xóa 

4.1.6 Yêu cầu hủy lệnh 

Sau khi đã thực hiện thành công lệnh, User vẫn có thể yêu cầu hủy lệnh bằng việc sử dụng 

chức năng Yêu cầu Hủy lệnh. 

- Yêu cầu này sẽ được gửi tới bộ phận OM tại Cảng để xét duyệt. Kết quả sẽ được trả về ở 

mục thông báo cho User  

B. Container đặc biệt 

4.2 Nhận Cont hàng đặc biệt từ Cảng 

Đường dẫn: Đăng ký làm lệnh → Nhận Cont hàng từ Cảng 

4.2.1 Quy trình tổng quan nhận Cont hàng đặc biệt từ Cảng  

4.2.2 Hướng dẫn đăng ký làm lệnh Nhận cont hàng từ Cảng 

• Nếu chưa có lô hàng nào, Tạo lô mới 
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Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  để “Tạo lô mới” 

Bước 2: Nhập thông tin B/L No. Hệ thống ePort lúc này sẽ kiểm tra số B/L No trên hệ thống 

Catos, nếu đúng số B/L No thì sẽ tự động hiển thị các thông tin còn lại. 

Trong đó:  

• Loại lệnh: Kết quả sẽ tự động trả về Lệnh giao hàng là DO hay eDO 

• Mã nhận container: Nhập theo Order Number 

• Mã Hãng Tàu; Số lượng Container: Sẽ lấy theo thông tin dựa trên lệnh giao hàng 

DO/eDO. 

Bước 3: Kiểm tra thông tin nhập và nhấn “OK” để lưu thông tin lô hàng. 

Lưu ý: -   Khi tạo lô, thì thông tin lô đó đã có bên Castos mới tạo được. Còn nếu nhập một lô 

không tồn tại thì không thể tạo được. 

- Đối với lệnh eDO thì khách hàng phải có mã bí mật do hãng tàu cung cấp mới tạo lô được. 

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

Chọn lô hàng mong muốn trong danh sách lô hàng của màn hình Nhận container hàng từ 

Cảng.  

 
• Chọn Từ ngày ….Đến ngày; nhập số Bill; số Container No hoặc nhập Chủ hàng nhấn Tìm 

kiếm  

• Danh sách Bill được tạo trong khoảng thời gian truy vấn được hiện ra 

• Nhấn vào từng Bill để xem hoặc thêm chi tiết cho Bill 

4.2.3 Thêm chi tiết cho lô hàng vừa tạo ( hoặc đã chọn danh sách lô hàng) 

  

Bước 1: Khai báo thông tin vào các trường dữ liệu 

TH1: Lô hàng sử dụng Lệnh giao hàng điện tử eDO thì hệ thống sẽ tự động điền tất các 

thông tin có trong eDO vào chi tiết lô hàng ngoại trừ thông tin Chủ hàng  và Nơi hạ vỏ. 
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TH2: Lô hàng sử dụng Lệnh giao hàng DO thì user sẽ phải tự khai báo số Container No vào 

bảng. Lúc này hệ thống sẽ tự hiển thị các trường còn lại trong bảng ngoại trừ thông tin Hạn 

lệnh; Ngày miễn lưu vỏ; Chủ hàng; Nơi hạ vỏ. 

Bước 2: Kiểm tra thông tin vào nhấn nút  để lưu thông tin chi tiết lô hàng. 

 

 

 

            Khai báo chi tiết Container: 

Container lạnh:  

 

 

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  để “Khai báo chi tiết” 

Bước 2: Nhập thông tin Ngày rút điện 

Trong đó:  

• Số container, Kích thước, Nhiệt độ (độ C), Độ ẩm (%) và Thông gió (%): Lấy theo thông 

tin dựa trên Catos. 

Bước 3: Kiểm tra thông tin nhập và nhấn “Lưu” để lưu thông tin container. 
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Container quá khổ:  

 

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  để “Khai báo chi tiết” 

Bước 2: Thông tin  hiển thị Lấy theo thông tin dựa trên Catos. 

Bước 3: Kiểm tra thông tin nhập và nhấn “Lưu” để lưu thông tin container. 

4.2.4 Sửa chi tiết lô hàng 
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Nếu User muốn cập nhật lại chi tiết lô hàng thì có thể sử dụng tính năng chỉnh sửa ngay trên 

bảng dữ liệu lô hàng 

Lưu ý: Chỉ có thể sửa chi tiết lô hàng khi user chưa xác nhận Lưu khai báo.  

Đối với trường đã Lưu khai báo mà 

• Lệnh giao hàng là DO thì user được phép sửa Hạn lệnh, Ngày miễn lưu bãi, Chủ hàng và 

Nơi hạ vỏ 

• Lệnh giao hàng điện tử là eDO thì User chỉ được phép sửa trường Chủ Hàng và Nơi hạ vỏ 

4.2.5 Xóa chi tiết lô hàng 

Nếu User muốn xóa chi tiết lô hàng thì có thể sử dụng chức năng Xóa lô hàng 

Lưu ý:  

- Chỉ có thể xóa chi tiết lô hàng khi user đã Lưu khai báo và chưa Xác nhận đăng ký làm 

lệnh đối với lệnh giao hàng là DO. 

- Lệnh gia hàng điện tử eDO không thể xóa 

4.2.6 Yêu cầu hủy lệnh 

Sau khi đã thực hiện thành công lệnh, User vẫn có thể yêu cầu hủy lệnh bằng việc sử dụng 

chức năng Yêu cầu Hủy lệnh. 

- Yêu cầu này sẽ được gửi tới bộ phận OM tại Cảng để xét duyệt. Kết quả sẽ được trả về ở 

mục thông báo cho User  

 

4.3 Giao container rỗng cho Cảng 

4.3.1 Quy trình tổng quan Giao container rỗng cho Cảng 
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4.3.2 Hướng dẫn đăng ký làm lệnh Giao Cont rỗng cho Cảng 

• Nếu chưa có lô hàng nào, Tạo lô mới 

 
Bước 1: Nhấp vào biểu tượng Thêm để “Tạo lô mới” 

Bước 2: Điền Số B/L  

Bước 3: Chọn hình thức hạ  

Bước 4: Chọn mã hãng tàu và Số lượng Container cần giao 

Bước 5: Kiểm tra kiểm tra thông tin nhập và nhấn “OK” để lưu thông tin lô hàng. 

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

Chọn lô hàng mong muốn trong danh sách lô hàng của màn hình Giao container rỗng cho 

Cảng.  

• Chọn Từ ngày ….Đến ngày, nhấn Tìm kiếm 

• Danh sách Bill được tạo trong khoảng thời gian truy vấn được hiện ra 

• Nhấn vào từng Bill để xem hoặc thêm chi tiết cho Bill 

4.3.3 Thêm chi tiết cho lô hàng vừa tạo ( hoặc đã chọn danh sách lô hàng) 

Bước 1: Khai báo thông tin vào các trường dữ liệu 

User sẽ phải tự khai báo số Container No vào bảng. Lúc này hệ thống có thể tự hiển thị các 

trường còn lại trong bảng nếu như trong hệ thống Cảng đã có dữ liệu. Nếu không có dữ liệu 

thì User vẫn thao tác khai báo đầy đủ thông tin vào bảng. 

Bước 2: Kiểm tra thông tin vào nhấn nút  để lưu thông tin chi tiết lô hàng. 



  
 

ePort – Hướng dẫn sử dụng website Logistic   20 
 

 

4.3.4 Sửa chi tiết lô hàng 

Nếu User muốn cập nhật lại chi tiết lô hàng thì có thể sử dụng tính năng chỉnh sửa ngay trên 

bảng dữ liệu lô hàng 

 

Lưu ý: Chỉ có thể sửa chi tiết lô hàng khi user chưa xác nhận Lưu khai báo.  

4.3.5 Xóa chi tiết lô hàng 

Nếu User muốn xóa chi tiết lô hàng thì có thẻ sử dụng chức năng Xóa lô hàng 

Lưu ý: Chỉ có thể xóa chi tiết lô hàng khi user đã Lưu khai báo và chưa Xác nhận đăng ký 

làm lệnh  

 

4.4 Nhận Cont rỗng từ Cảng 

4.4.1 Quy trình tổng quan nhận Cont rỗng từ Cảng 

 

4.4.2 Hướng dẫn đăng ký làm lệnh Nhận cont rỗng từ Cảng. 

• Nếu chưa có lô hàng nào, Tạo lô mới 
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Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  để “Tạo lô mới” 

Bước 2: Nhập thông tin Booking NO, đồng thời đính kèm file Booking 

Bước 3: Chọn đúng Loại lệnh 

Bước 4: Nhập mã Hãng tàu và Số lượng Container sẽ bốc 

Bước 5: Kiểm tra kiểm tra thông tin nhập và nhấn “OK” để lưu thông tin lô hàng. 

Lưu ý: Dấu * là các trường bắt buộc nhập 

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

Chọn lô hàng mong muốn trong danh sách lô hàng của màn hình Nhận container rỗng từ 

Cảng.  

 
• Chọn Từ ngày ….Đến ngày, nhấn Tìm kiếm 

• Danh sách Bill được tạo trong khoảng thời gian truy vấn được hiện ra 

• Nhấn vào từng Bill để xem hoặc thêm chi tiết cho Bill 
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4.4.3 Thêm chi tiết cho lô vừa tạo ( hoặc đã chọn danh sách lô) 

Bước 1: User khai báo đầy đủ thông tin Container muốn bốc vào bảng dữ liệu để yêu cầu 

Cấp Cont. 

Bước 2: Kiểm tra thông tin vào nhấn nút  để lưu thông tin chi tiết lô hàng Bước 

3: User kiểm tra đầy đủ lại thông tin và chọn Yêu cầu cấp rỗng để gửi yêu cầu tới cho bộ 

phận Cấp Container của Cảng. 

Bước 3: Khoảng một lúc sau User sẽ nhận được thông báo đã được Cấp Cont. Vui lòng cập 

nhật lại trang để nhận lô đã có đủ thông tin Container và tiếp tục thực hiện các bước tiếp 

theo. 

 

4.4.4 Sửa chi tiết lô hàng 

Nếu User muốn cập nhật lại chi tiết lô hàng thì có thể sử dụng tính năng chỉnh sửa ngay trên 

bảng dữ liệu lô hàng 
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Lưu ý: Chỉ có thể sửa chi tiết lô hàng khi user chưa xác nhận Lưu khai báo.  

4.4.5 Xóa chi tiết lô hàng 

Nếu User muốn xóa chi tiết lô hàng thì có thể sử dụng chức năng Xóa lô hàng 

Lưu ý: Chỉ có thể xóa chi tiết lô hàng khi user đã Lưu khai báo và chưa Xác nhận đăng ký 

làm lệnh  

 

4.4.6 Các yêu cầu hỗ trợ cho việc Nhận contaier rỗng từ Cảng 

Sau khi đã thực hiện thành công lệnh, User vẫn có thể yêu cầu hủy lệnh bằng việc sử dụng 

chức năng Yêu cầu Hủy lệnh. 

Còn đối với Yêu cầu cấp rỗng, sau khi xác nhận gửi xác nhận yêu cầu User vẫn có thể gửi lại 

cho Cảng về việc hủy Yêu cầu cấp Container 

Hoặc có thể gửi Yêu cầu đổi Container. 

Các yêu cầu này sẽ được gửi tới bộ phận OM tại Cảng để xét duyệt. Kết quả sẽ được trả về ở 

mục thông báo cho User. 

 

4.5 Giao Cont hàng cho Cảng 

A. Container bình thường 
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4.5.1 Quy trình tổng quan Giao Cont hàng cho Cảng 

 

4.5.2 Hướng dẫn sử dụng đăng ký làm lệnh Giao cont hàng cho Cảng. 

• Nếu chưa có lô hàng nào, Tạo lô mới 

 

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  để “Tạo lô mới” 

Bước 2: Nhập thông tin Booking NO 

Bước 3: Nhập Mã hãng tàu và Số lượng Container sẽ giao. 

Bước 4: Kiểm tra kiểm tra thông tin nhập và nhấn “OK” để lưu thông tin lô hàng. 

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

Chọn lô hàng mong muốn trong danh sách lô hàng của màn hình Nhận container rỗng từ 

Cảng.  

 
• Chọn Từ ngày ….Đến ngày hoặc nhập Số Booking, nhấn Tìm kiếm 

• Danh sách Bill được tạo trong khoảng thời gian truy vấn được hiện ra 

• Nhấn vào từng Bill để xem hoặc thêm chi tiết cho Bill 

4.5.3 Thêm chi tiết cho lô hàng vừa tạo ( hoặc đã chọn danh sách lô hàng) 

Bước 1: Khai báo thông tin vào bảng dữ liệu 
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User sẽ phải tự khai báo số Container No vào bảng. Lúc này hệ thống có thể tự hiển thị các 

trường còn lại trong bảng nếu như trong hệ thống Cảng đã có dữ liệu. Nếu không có dữ liệu 

thì User vẫn thao tác khai báo đầy đủ thông tin vào bảng. 

Bước 2: Khai báo chi tiết thông tin từng Container 

User tiếp tục chọn vào nút Chi tiết ở từng dòng dữ liệu để thông tin chi tiết cho Container. 

 

Bước 3: Kiểm tra thông tin vào nhấn nút  để lưu thông tin chi tiết lô hàng. 

 

4.5.4 Sửa chi tiết lô hàng 

Nếu User muốn cập nhận lại chi tiết lô hàng thì có thẻ sử dụng tính năng chỉnh sửa ngay trên 

bảng dữ liệu lô hàng 

Lưu ý: Chỉ có thể sửa chi tiết lô hàng khi user chưa xác nhận Lưu khai báo.  

4.5.5 Xóa chi tiết lô hàng 

Nếu User muốn xóa chi tiết lô hàng thì có thẻ sử dụng chức năng Xóa lô hàng 

Lưu ý: Chỉ có thể xóa chi tiết lô hàng khi user đã Lưu khai báo và chưa Xác nhận đăng ký 

làm lệnh  

A. Container đặc biệt 

4.6 Giao Cont hàng đặc biệt cho Cảng 

Đường dẫn: Đăng ký làm lệnh → Giao Cont hàng từ Cảng 

4.6.1 Hướng dẫn sử dụng đăng ký làm lệnh Giao cont hàng cho Cảng. 

• Nếu chưa có lô hàng nào, Tạo lô mới 
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Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  để “Tạo lô mới” 

Bước 2: Nhập thông tin Booking NO 

Bước 3: Nhập Mã hãng tàu và Số lượng Container sẽ giao. 

Bước 4: Kiểm tra kiểm tra thông tin nhập và nhấn “OK” để lưu thông tin lô hàng. 

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

Chọn lô hàng mong muốn trong danh sách lô hàng của màn hình Giao container hàng cho 

Cảng.  

 
• Chọn Từ ngày ….Đến ngày hoặc nhập Số Booking, nhấn Tìm kiếm 

• Danh sách Bill được tạo trong khoảng thời gian truy vấn được hiện ra 

• Nhấn vào từng Bill để xem hoặc thêm chi tiết cho Bill 

4.6.2 Thêm chi tiết cho lô hàng vừa tạo ( hoặc đã chọn danh sách lô hàng) 

Bước 1: Khai báo thông tin vào bảng dữ liệu 

User sẽ phải tự khai báo số Container No vào bảng. Lúc này hệ thống có thể tự hiển thị các 

trường còn lại trong bảng nếu như trong hệ thống Cảng đã có dữ liệu. Nếu không có dữ liệu 

thì User vẫn thao tác khai báo đầy đủ thông tin vào bảng. 

Bước 2: Khai báo chi tiết thông tin từng Container 

User tiếp tục chọn vào nút Chi tiết ở từng dòng dữ liệu để thông tin chi tiết cho Container. 

 

Bước 3: Kiểm tra thông tin vào nhấn nút  để lưu thông tin chi tiết lô hàng. 
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Bước 4: Kiểm tra chi tiết Container (nếu là cont đặc biệt). 

Nhấp vào biểu tượng ,  hoặc  để “khai báo chi 

tiết” 

• Khai báo chi tiết : 

Đối vối Cont lạnh:  

+ Số container, Kích thước : Lấy theo thông tin dựa trên Catos. 

  + Nhiệt độ (độ C), Độ ẩm (%) và Thông gió (%). 

nhấn “Lưu” để lưu thông tin container. 

 

 
 

Đối vối Cont quá khổ:  

+ Số container, Kích thước : Lấy theo thông tin dựa trên Catos. 

+ Bên trên(cm), Bên trái(cm), Bên phải(cm). 

và nhấn “Lưu” để lưu thông tin container. 

 

 
Đối vối Cont nguy hiểm:  

+ Số container, Kích thước : Lấy theo thông tin dựa trên Catos. 
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+ IMO, UNNO : Thông tin bắt buộc điền dữ liệu. 

+ Nhập Tên hàng hóa, Quy cách đóng gói. 

và nhấn “Lưu” để lưu thông tin container. 

 
 

4.6.3 Sửa chi tiết lô hàng 

Nếu User muốn cập nhận lại chi tiết lô hàng thì có thẻ sử dụng tính năng chỉnh sửa ngay trên 

bảng dữ liệu lô hàng 

Lưu ý: Chỉ có thể sửa chi tiết lô hàng khi user chưa xác nhận Lưu khai báo.  

4.6.4 Xóa chi tiết lô hàng 

Nếu User muốn xóa chi tiết lô hàng thì có thẻ sử dụng chức năng Xóa lô hàng 

Lưu ý: Chỉ có thể xóa chi tiết lô hàng khi user đã Lưu khai báo và chưa Xác nhận đăng ký 

làm lệnh  

4.6.5 Yêu cầu hỗ trợ 

Trong quá trình thực hiện đăng ký làm lệnh trên hệ thống ePort nếu gặp bất kỳ một lỗi nào 

đó. User vui lòng vào khung Hỗ trợ để gửi thông báo lỗi tới cho bộ phận OM tại Cảng để 

được xử lý. 
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4.6.6 Yêu cầu hủy lệnh  

Sau khi đã thực hiện thành công lệnh, User vẫn có thể yêu cầu hủy lệnh bằng việc sử dụng 

chức năng Yêu cầu Hủy lệnh. 

Yêu cầu này sẽ được gửi tới bộ phận OM tại Cảng để xét duyệt. Kết quả sẽ được trả về ở 

mục thông báo cho User  

 

5 Đăng ký lệnh đóng hàng vào container tại bãi Cảng 

Đường dẫn: Đăng ký làm lệnh → Đóng hàng vào container tại bãi Cảng 

5.1 Quy trình tổng quan đóng hàng vào container tại bãi Cảng  

Quy trình trả sau: 
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Quy trình trả trước: 

 

5.1.1 Hướng dẫn đăng ký làm lệnh Đóng hàng vào container tại bãi Cảng 

• Nếu chưa có lô hàng nào, Tạo lô mới 

 

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  để “Tạo lô mới” 

Bước 2: Nhập thông tin Booking NO, đồng thời đính kèm file Booking 

Bước 3: Chọn đúng Loại lệnh 

Bước 4: Nhập mã Hãng tàu và Số lượng Container sẽ bốc 

Bước 5: Kiểm tra kiểm tra thông tin nhập và nhấn “OK” để lưu thông tin lô hàng. 

Lưu ý: Dấu * là các trường bắt buộc nhập 

 

 

 

• Nếu đã có lô hàng, chọn lô hàng trong danh sách lô hàng 
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Chọn lô hàng mong muốn trong danh sách lô hàng của màn hình Đóng hàng vào container 

tại bãi Cảng 

 
 

• Chọn Từ ngày ….Đến ngày, nhấn Tìm kiếm 

• Danh sách Bill được tạo trong khoảng thời gian truy vấn được hiện ra 

• Nhấn vào từng Bill để xem hoặc thêm chi tiết cho Bill 

5.1.2 Thêm chi tiết cho lô hàng vừa tạo ( hoặc đã chọn danh sách lô hàng) 

Bước 1: Khai báo thông tin vào các trường dữ liệu 

Lúc này hệ thống có thể tự hiển thị các trường còn lại trong bảng nếu như trong hệ thống 

Cảng đã có dữ liệu. Nếu không có dữ liệu thì User vẫn thao tác khai báo đầy đủ thông tin vào 

bảng. 

Bước 2: Kiểm tra thông tin vào nhấn nút  để lưu thông tin chi tiết lô hàng.  

 
 

Bước 3: Khai báo Chi tiết thông tin hàng hóa 

User sẽ phải tự khai báo Số lượng hàng. Nhập các trường có trong bảng. Kiểm tra thông tin 

vào nhấn nút  để lưu thông tin house bill. 

 

Bước 4: User kiểm tra đầy đủ lại thông tin và chọn để gửi yêu cầu tới 

cho bộ phận Cấp Container đóng hàng của Cảng. 
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Bước 5: Khoảng một lúc sau User sẽ nhận được thông báo đã được Cấp Cont. Vui lòng cập 

nhật lại trang để nhận lô đã có đủ thông tin Container và tiếp tục thực hiện các bước tiếp 

theo. Kết thúc  

Bước 6: User thực hiện . Nhận mã OTP gửi từ số điện thoại của User. Trường 

hợp thanh toán bằng tiền mặt, user chờ đợi trong ít phút để bộ phận Kế toán xác nhận yêu 

cầu 
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5.1.3 Sửa chi tiết lô hàng 

Nếu User muốn cập nhật lại chi tiết lô hàng thì có thể sử dụng tính năng chỉnh sửa ngay trên 

bảng dữ liệu lô hàng 

Lưu ý: Chỉ có thể sửa chi tiết lô hàng khi user chưa xác nhận Lưu khai báo.  

5.1.4 Xóa chi tiết lô hàng 

Nếu User muốn xóa chi tiết lô hàng thì có thể sử dụng chức năng Xóa lô hàng 

Lưu ý: Chỉ có thể xóa chi tiết lô hàng khi user đã Lưu khai báo và chưa Xác nhận đăng ký 

làm lệnh  

 

5.1.5 Các yêu cầu hỗ trợ  

Sau khi đã thực hiện thành công lệnh, User vẫn có thể yêu cầu hủy lệnh bằng việc sử dụng 

chức năng Yêu cầu Hủy lệnh. 

Còn đối với Yêu cầu cấp rỗng, sau khi xác nhận gửi xác nhận yêu cầu User vẫn có thể gửi lại 

cho Cảng về việc hủy Yêu cầu cấp Container 

Hoặc có thể gửi Yêu cầu đổi Container. 

6 Đăng ký lệnh đóng hàng vào container tại kho CFS 

Đường dẫn: Đăng ký làm lệnh → Đóng hàng vào container tại kho CFS 

6.1.1 Quy trình tổng quan đóng hàng vào container tại kho CFS 

Quy trình trả sau: 

 

Quy trình trả trước: 
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6.1.2 Hướng dẫn sử dụng đóng hàng vào container tại kho CFS  

• Nếu chưa có lô hàng nào, Tạo lô mới 

 

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  để “Tạo lô mới” 

Bước 2: Nhập thông tin Booking NO 

Bước 3: Đính kèm tệp hình ảnh hoặc file PDF 

Bước 4: Nhập Mã hãng tàu và Số lượng Container sẽ giao. 

Bước 5: Kiểm tra kiểm tra thông tin nhập và nhấn “OK” để lưu thông tin lô hàng. 

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

Chọn lô hàng mong muốn trong danh sách lô hàng của màn hình Đóng hàng vào container 

tại kho CFS 

 
• Chọn Từ ngày ….Đến ngày hoặc nhập Số Booking, nhấn Tìm kiếm 

• Danh sách Bill được tạo trong khoảng thời gian truy vấn được hiện ra 

• Nhấn vào từng Bill để xem hoặc thêm chi tiết cho Bill 

6.1.3 Thêm chi tiết cho lô hàng vừa tạo ( hoặc đã chọn danh sách lô hàng) 

Bước 1: Khai báo thông tin vào bảng dữ liệu 

User sẽ phải tự khai báo số Container No vào bảng. Lúc này hệ thống có thể tự hiển thị các 

trường còn lại trong bảng nếu như trong hệ thống Cảng đã có dữ liệu. Nếu không có dữ liệu 

thì User vẫn thao tác khai báo đầy đủ thông tin vào bảng. 

Bước 2: Khai báo chi tiết thông tin từng Container 

User tiếp tục chọn vào nút Chi tiết ở từng dòng dữ liệu để thông tin chi tiết cho Container. 
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Bước 3: Kiểm tra thông tin vào nhấn nút  để lưu thông tin chi tiết lô hàng. 

 

Bước 4: Khai báo house bill bấm vào nút  

 
 

User sẽ phải tự khai báo Số lượng hàng. Nhập các trường có trong bảng, số House Bill 

không được trùng nhau. Kiểm tra thông tin vào nhấn nút để lưu thông tin house bill. 

Bước 5: User kiểm tra đầy đủ lại thông tin và chọn Yêu cầu cấp rỗng để gửi yêu cầu tới cho 

bộ phận Cấp Container đóng hàng của Cảng. 

Bước 6: Khoảng một lúc sau User sẽ nhận được thông báo đã được Cấp Cont. Vui lòng cập 

nhật lại trang để nhận lô đã có đủ thông tin Container và tiếp tục thực hiện các bước tiếp 

theo. Trường hợp User thanh toán bằng tiền mặt, User vui lòng chờ trong ít phút để Bộ phận 

Kế toán xác nhận. 
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6.1.4 Sửa chi tiết lô hàng 

Nếu User muốn cập nhận lại chi tiết lô hàng thì có thẻ sử dụng tính năng chỉnh sửa ngay trên 

bảng dữ liệu lô hàng 

Lưu ý: Chỉ có thể sửa chi tiết lô hàng khi user chưa xác nhận Lưu khai báo.  

6.1.5 Xóa chi tiết lô hàng 

Nếu User muốn xóa chi tiết lô hàng thì có thẻ sử dụng chức năng Xóa lô hàng 

Lưu ý: Chỉ có thể xóa chi tiết lô hàng khi user đã Lưu khai báo và chưa Xác nhận đăng ký 

làm lệnh  

7  Đăng ký lệnh rút hàng từ container tại bãi Cảng 

Đường dẫn: Đăng ký làm lệnh → Rút hàng từ container tại bãi Cảng 

7.1.1 Quy trình tổng quan rút hàng từ container tại bãi 

Quy trình trả sau: 

 

Quy trình trả trước: 

 

7.1.2 Hướng dẫn sử dụng rút hàng từ container tại bãi Cảng 

• Nếu chưa có lô hàng nào, Tạo lô mới 
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Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  để “Tạo lô mới” 

Bước 2: Nhập thông tin B/L No. Hệ thống ePort lúc này sẽ kiểm tra số B/L No trên hệ thống 

Catos, nếu đúng số B/L No thì sẽ tự động hiển thị các thông tin còn lại. 

Trong đó:  

• Loại lệnh: Kết quả sẽ tự động trả về Lệnh giao hàng là DO hay eDO 

• Mã nhận container: Nhập theo Order number 

• Mã Hãng Tàu; Số lượng Container: Sẽ lấy theo thông tin dựa trên lệnh giao hàng 

DO/eDO. 

Bước 3: Kiểm tra thông tin nhập và nhấn “OK” để lưu thông tin lô hàng. 

Lưu ý: -   Khi tạo lô, thì thông tin lô đó đã có bên Castos mới tạo được. Còn nếu nhập một lô 

không tồn tại thì không thể tạo được. 

- Đối với lệnh eDO thì khách hàng phải có mã bí mật do hãng tàu cung cấp mới tạo lô được. 

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

Chọn lô hàng mong muốn trong danh sách lô hàng của màn hình Đóng hàng vào container 

tại kho CFS 

 

• Chọn Từ ngày ….Đến ngày hoặc nhập Số Booking, nhấn Tìm kiếm 

• Danh sách Bill được tạo trong khoảng thời gian truy vấn được hiện ra 

• Nhấn vào từng Bill để xem hoặc thêm chi tiết cho Bill 
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7.1.3 Thêm chi tiết cho lô hàng vừa tạo ( hoặc đã chọn danh sách lô hàng) 

Bước 1: Khai báo thông tin vào bảng dữ liệu 

Lúc này hệ thống có thể tự hiển thị các trường còn lại trong bảng nếu như trong hệ thống 

Cảng đã có dữ liệu. Nếu không có dữ liệu thì User vẫn thao tác khai báo đầy đủ thông tin vào 

bảng. 

Bước 2: Kiểm tra thông tin vào nhấn nút  để lưu thông tin chi tiết lô hàng.  

 
 

Bước 3: Khai báo Chi tiết hàng hóa 

User sẽ phải tự khai báo Số lượng hàng. Nhập các trường có trong bảng. Kiểm tra thông tin 

vào nhấn nút  để lưu thông tin. 

 

Bước 4: User kiểm tra đầy đủ lại thông tin và chọn để gửi yêu cầu tới cho 

bộ phận Cấp Container đóng hàng của Cảng. 
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Bước 5: Khoảng một lúc sau User sẽ nhận được thông báo đã Thông quan. Vui lòng cập 

nhật lại trang để nhận lô đã có đủ thông tin Container và tiếp tục  

 
Bước 6: User thực hiện Ngày đóng hàng đăng ký và xác nhận làm lệnh. Nhận mã OTP gửi 

từ số điện thoại của User. 

 

8 Đăng ký lệnh rút hàng từ container tại kho CFS 

Đường dẫn: Đăng ký làm lệnh → Rút hàng từ container tại kho CFS 

8.1.1 Quy trình tổng quan rút hàng từ container tại kho CFS 

Quy trình trả sau: 
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Quy trình trả trước: 

 

8.1.2 Hướng dẫn sử dụng rút hàng từ container tại kho CFS 

• Nếu chưa có lô hàng nào, Tạo lô mới 

 

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  để “Tạo lô mới” 

Bước 2: Nhập thông tin B/L No. Hệ thống ePort lúc này sẽ kiểm tra số B/L No trên hệ thống 

Catos, nếu đúng số B/L No thì sẽ tự động hiển thị các thông tin còn lại. 

Trong đó:  

• Loại lệnh: Kết quả sẽ tự động trả về Lệnh giao hàng là DO hay eDO 

• Mã nhận container: Nhập theo Order number 

• Mã Hãng Tàu; Số lượng Container: Sẽ lấy theo thông tin dựa trên lệnh giao hàng 

DO/eDO. 

Bước 3: Kiểm tra thông tin nhập và nhấn “OK” để lưu thông tin lô hàng. 

Lưu ý: -   Khi tạo lô, thì thông tin lô đó đã có bên Castos mới tạo được. Còn nếu nhập một lô 

không tồn tại thì không thể tạo được. 

- Đối với lệnh eDO thì khách hàng phải có mã bí mật do hãng tàu cung cấp mới tạo lô được. 
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• Nếu đã có lô hàng, chọn lô hàng trong danh sách lô hàng 

8.2 Chọn lô hàng mong muốn trong danh sách lô hàng của màn hình Đóng hàng vào 

container tại kho CFS 

 

 

• Chọn Từ ngày ….Đến ngày hoặc nhập Số Booking, nhấn Tìm kiếm 

• Danh sách Bill được tạo trong khoảng thời gian truy vấn được hiện ra 

• Nhấn vào từng Bill để xem hoặc thêm chi tiết cho Bill 

8.2.1 Thêm chi tiết cho lô hàng vừa tạo ( hoặc đã chọn danh sách lô hàng) 

Bước 1: Khai báo thông tin vào bảng dữ liệu 

Lúc này hệ thống có thể tự hiển thị các trường còn lại trong bảng nếu như trong hệ thống 

Cảng đã có dữ liệu. Nếu không có dữ liệu thì User vẫn thao tác khai báo đầy đủ thông tin vào 

bảng. 

Bước 2: Kiểm tra thông tin vào nhấn nút  để lưu thông tin chi tiết lô hàng.  

 
 

Bước 3: Khai báo House Bill 

User sẽ phải tự khai báo Số lượng hàng. Nhập các trường có trong bảng. Kiểm tra thông tin 

vào nhấn nút  để lưu thông tin. 
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Bước 4: User kiểm tra đầy đủ lại thông tin và chọn để gửi yêu cầu tới cho 

bộ phận Cấp Container đóng hàng của Cảng. 

 
 

Bước 5: Khoảng một lúc sau User sẽ nhận được thông báo đã Thông quan. Vui lòng cập 

nhật lại trang để nhận lô đã có đủ thông tin Container và tiếp tục  

 
Bước 6: User thực hiện Ngày đóng hàng đăng ký và xác nhận làm lệnh. Nhận mã OTP gửi 

từ số điện thoại của User. 
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9 Khai báo tờ khai hải quan 

Đây là chức năng hỗ trợ user khai báo tờ khai cho container hàng xuất hoặc hàng nhập.  

Để khai báo tờ khai, Khách hàng phải đăng ký Giao/Nhận cont hàng thành công.  

Khách hàng mở màn hình Đăng ký Giao cont hàng cho Cảng hoặc Nhận Cont hàng từ Cảng 

Bước 1: Chọn lô để khai báo hải quan 

Bước 2: Nhấp vào biểu tượng sẽ hiển thị màn hình khai báo hải quan. 

Bước 3: Điền thông tin số lượng tờ khai tương ứng, nhấn Enter để xuất hiện danh sách ô 

nhập tờ khai. 

Bước 4: Nhập đủ thông tin tờ khai. 

Bước 5: Nhấp “ Kiểm tra” để xác nhận thông tin tờ khai. Hệ thống ePort sẽ kết nối với hệ 

thống ACCISS của Hải quan để kiểm tra.  

 
Bước 6: Sau khi hệ thống báo đã kiểm tra hoàn tất trạng thái thông quan của tất cả Container. 

Thì user sẽ tiến hành kiểm tra lại trạng thái của từng Container trên bảng chi tiết lô hàng. 

10 Xác nhận nhận làm lệnh 

Khi đã xác nhận trạng thái thông quan hoàn tất, user tiến tới bước xác nhận đăng ký làm 

lệnh.  

Bước 1: Nhấp chọn nút Xác nhận . Có thể xác nhận làm lệnh toàn bộ lô hoặc theo từng 

Container 
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Bước 2: Chọn phương thức thanh toán  

• Nếu user đăng ký trong hồ sơ là Credit thì lúc xác nhận sẽ có 2 option để lựa chọn thanh toán 

đó là Cash và Credit 

• Nếu user đăng ký trong hồ sơ là Cash thì sẽ mặc định thanh toán bằng Cash ( Trả tiền mặt) 

 
Lưu ý: Nếu có thay đổi phương thức thanh toán vui lòng liên hệ với bộ phận OM 

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin container chắc chắn làm lệnh và tiến hành nhấp chọn Xác 

nhận 

Bước 4: Xác thực OTP.  

Hệ thống sẽ gửi đến số điện thoại bạn đăng ký mã OTP để xác nhận làm lệnh.  
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Bước 5: Sau khi xác thực thành công mã OTP hệ thống sẽ tiến hành làm lệnh trên hệ thống 

Catos của Cảng Đà Nẵng.  

Bước 6: Sau khi làm lệnh thành công thì user sẽ tiến tới bước Thanh toán chi phí làm lệnh. 

11 Thanh toán online trên ePort 

- Sau khi làm lệnh thành công,  user đã có thể tiến hành thanh toán chi phí bốc dỡ container 

hoặc chi phí bốc Cont chỉ định trên ePort. 

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

a) Cash: Thanh toán qua Napas 

b) Credit: Thanh toán trả sau 

Lưu ý:  Nếu không thể thanh toán trên Eport, user có thể in phiếu đăng ký làm hàng đến 

thanh toán tiền tại quầy làm thủ tục tại Cảng. 

11.1 Quy trình thực hiện hình thức thanh toán Cash  

Bước 1: Chọn vào danh số lô muốn thanh toán  

Bước 2: Nhấp chọn nút Thanh toán  

 



  
 

ePort – Hướng dẫn sử dụng website Logistic   46 
 

Bước 3: Ở màn hình Thanh toán, kiểm tra các đơn hàng cùng với các giá trị thanh toán đã 

khai báo khi đăng ký lô hàng 

Bước 4: Nhập thông tin tài khoản ATM 

 
Bước 5: Nhấn nút “Tiếp tục” để kiểm tra mã OTP 

Bước 6: Nhập mã OTP nhận được 

Bước 7: Kiểm tra lại số tiền. Nhấn nút “ Tiếp tục “ để thực hiện thanh toán. 

Bước 8: Sau khi thanh toán thành công, sẽ quay trở lại màn hình thanh toán. Trang hiển thị 

chi tiết lô hàng sẽ hiển thị trạng thái Container đã thanh toán thành công.  

Lưu ý: Nếu trạng thái vẫn chưa hiển thị thành công, Khách hàng vui lòng liên hệ với bộ 

phận OM ở Cảng để có thể xử lý. 

11.2 Hình thức thanh toán Credit ( trả sau) 

- Để thanh toán bằng hình thức trả sau user đã được đăng ký từ lúc làm hồ sơ hợp đồng với 

ePort.  Các hóa đơn của user sẽ được tổng hợp để cuối tháng thay toán 1 lần. 

11.3 Xuất biên nhận 

Để in Giấy biên nhận, từ danh sách lô hàng đã được thanh toán , User chọn lô hàng muốn in 

sau đó nhấn nút Xuất biên nhận 
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11.4 Xuất hóa đơn điện tử 

- Sau khi thanh toán thành công, User nhấn vào  để tới trang tra cứu hóa đơn điện tử 

của Cảng để xem thông tin hóa đơn. http://hoadon.danangport.com/ 

 
- Khách hàng tiến hành đăng nhập vào xem danh sách hóa đơn đã thanh toán.  

 

- Ngoài ra user có thể xuất hóa đơn bằng file PDF hoặc file .XML 
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12 Hỗ trợ quản lý và điều xe trên ePort 

12.1 Quản lý tài xế 

− Đường dẫn: Quản lý đội xe → Quản lý Tài xế 

− Chức năng:  

• Quản lý thông tin các tài xế thuộc công ty Logistic 

• Thiết lập tài khoản app mobile cho các tài xế  

• Chỉ định các xe đầu kéo và xe Rơ – mooc 

12.1.1 Thêm mới tài xế 

 
Bước 1: Chọn biểu tượng Thêm 

Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin về tài xế 

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin và chọn “ OK” 

12.1.2 Sửa, xóa tài xế 

Nếu muốn thay đổi thông tin tài xế hoặc xóa tài khoản tài xế thì sử dụng chức năng Sửa, 

Xóa. 

 
• Nhấp chọn vào chức năng Sửa để điều chỉnh lại thông tin tài xế hoặc Xóa tài khoản của tài 

xế đó. 

12.1.3 Chỉ định xe 

Hỗ trợ User chỉ định danh sách xe cho từng Tài xế quản lý. 

 
Bước 1: Chọn nút Chỉ định xe 

Bước 2: Nhập biển số xe đầu kéo và xe rơ-mooc cho Tài xế đó quản lý 
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Bước 3: Kiểm tra lại thông tin xe và chọn “ OK” 

12.1.4 Đặt lại mật khẩu cho tài xế 

Hỗ trợ User có thể thay đổi lại mật khẩu cho tài khoản của app Tài xế khi sử dụng chức năng 

Thay đổi mật khẩu 

 

12.2 Quản lý xe 

− Đường dẫn: Quản lý đội xe → Quản lý Xe 

− Chức năng:  

• Khai báo danh sách xe của công ty 

• Quản lý danh sách xe 

 

12.2.1 Thêm mới xe 
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Chức năng này cho phép User thêm mới những xe thuộc quản lý của công ty.  

Bước 1: Chọn nút Thêm 

Bước 2: Nhập thông tin vào bảng Thêm Đội xe 

 
Bước 3: Kiểm tra lại thông tin và chọn “ OK” 

12.2.2 Chỉnh sửa thông tin xe 

Nếu muốn chỉnh sửa thông tin xe, sử dụng chức năng Sửa thông tin xe  

- Nhấn vào nút  để mở giao diện chức năng sửa thông tin xe  

- Sửa thông tin cần sửa 

- Kiểm tra lại thông tin đã sửa , rồi nhấn nút Lưu để lưu thông tin đã thay đổi 

12.2.3 Xóa thông tin đội xe 

Để xóa thông tin xe, từ màn hình danh sách xe User đã khai báo chọn vào nút Xóa Tại dòng 

muốn xóa. 

12.3 Điều xe 

• Đường dẫn: Điều hành → Điều xe 

• Chức năng:  

• Chức năng điều xe theo từng lô hàng 

• Điều xe cho tài xế theo Lô 

• Điều xe cho tài xế theo Container chỉ định 

• Đăng ký thông tin tài xế thuê ngoài 

• In phiếu Lệnh giao nhận Container cho Tài xế không sử dụng App 
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Các bước thực hiện Điều xe: 

Bước 1: Chọn trường hợp Giao/ Nhận cần điều xe 

 
Bước 2: Chọn Lô hàng đang thực hiện  

Bước 3: Chọn trường hợp Điều xe theo lô hoặc điều xe theo Container 

Bước 4: Điều xe 

• Trường hợp Điều xe theo Lô:  

Chọn Điều xe theo lô → Chọn Thêm Tài xế.  

Nếu thuê thêm xe ngoài thì thì tiến hành lưu thêm thông tin xe đó ở mục Thuê ngoài 

 
• Trường hợp Điều xe theo Container 

o Chọn Container 
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o Tiếp tục chọn Thêm Tài xế . Nếu thuê thêm xe ngoài thì thì tiến hành lưu thêm thông tin xe 

đó ở mục Thuê ngoài 

 
Bước 5: Kiểm tra lại thông tin đã điều xe và chọn “ Ghi chú điều vận” 

Lưu ý: Trường hợp Điều xe theo Container vẫn được chọn nhiều tài xế. Sau khi chọn Xác 

nhận điều xe thông báo sẽ chuyển tới App mobile của những tài xế đó. Tài xế nào xác nhận 

lệnh điều xe trước sẽ tiến hành vận chuyển Cont trước.  

12.4 Lịch sử điều xe 

Đường dẫn: Điều hành → Lịch sử 

Chức năng này hỗ trợ User kiểm tra lại lịch sử đã điều xe. 

• Chọn thời gian Đã vào cổng ngày đến ngày, nhấn nút tìm kiếm 

• Danh sách tài xế được điều xe trong khoảng thời gian truy vấn được hiện ra 

 

12.5 Giám sát 

Đường dẫn: Điều hành → Giám sát 

Chức năng: Sau khi tài xế xác nhận thực hiện vận chuyển trên App mobile, lúc này thông tin 

GPS sẽ được kích hoạt và hiển thị vị trí lên màn hình giám sát. Công ty logistic sẽ Giám sát 

được lộ trình của việc giao/nhận Cont tại đây. 

• Điền biển số xe, nhấn nút tìm kiếm 

• Thông tin xe đang được thực hiện vận chuyển được hiện ra 

• Nhấp chọn vào ô thông tin vừa tìm được sẽ thấy vị trí của xe đó trên Bản đồ 
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12.6 Tình trạng container 

Đường dẫn: Điều hành → Tình trạng container 

Chức năng: Kiểm tra tình trạng container đã làm lệnh nhưng chưa thực hiện các bước còn lại 

để kết thúc quá trình giao/nhận Cont 

• Đầu tiên chọn hình thức giao/nhận Cont, chọn phương thức thanh toán hoặc có thể trạng 

thái thanh toán 

• Từ ngày đến ngày, nhấn nút tìm kiếm 

• Danh sách Bill được đăng ký trong khoảng thời gian truy vấn được hiện ra 

 

13 Hỗ trợ dịch vụ 

13.1 Dịch vụ đổi tàu 

Đường dẫn: Hỗ trợ dịch vụ → Dịch vụ đổi tàu 

Các bước cần thực hiện để làm lệnh đổi tàu: 
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• Chọn Booking cần đổi tàu 

• Chon Container cần đổi 

• Bấm nút  để tới giao diện chọn tàu/chuyến cần đổi 

 

• Lựa chọn vào hãng tàu mới và tàu/chuyến mới cần đối. 

• Xác nhận lại thông tin để đổi tàu. 

 

13.2 Bốc Container chỉ định 

Đường dẫn: Hỗ trợ dịch vụ → Bốc Container chỉ định 

Bốc cont chỉ định sẽ thực hiện khi hệ thống đã xác nhận làm lệnh đăng ký Bốc Cont hàng 

thành công.  

 

Các bước để thực hiện Bốc Cont chỉ định: 

• Chọn Lô hàng User cần Bốc Cont chỉ định 

• Bấm nút Bốc chỉ định để tới màn hình hiển thị vị trí Container được sắp xếp trong bãi Cảng 
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• Chọn vào Cont muốn bốc, kiểm tra số tiền cần phải di chuyển để bốc Cont đó 

• Xác nhận lại thông tin và chọn nút Xác nhận  

 
• Sau đó User tiếp tục thực hiện Thanh toán lệnh dịch chuyển Cont bằng cách chọn nút Thanh 

toán  

 

14 Báo cáo 

14.1 Báo cáo Nâng/ hạ Container 

Đường dẫn: Báo cáo → Báo cáo Nâng/ hạ Container 

Chức năng: Hỗ trợ User xem tình trạng các container đã được điều xe 

• Chọn hình thức vận chuyển 

• Đã vào cổng từ …..đến….., nhấn nút tìm kiếm 
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• Danh sách Bill được điều xe trong khoảng thời gian truy vấn được hiện ra 

 

14.2 Báo cáo cước phí 

Đường dẫn: Báo cáo → Báo cáo Cước phí 

Chức năng: Hỗ trợ User xem tình trạng, lịch sử thanh toán của các lô hàng 

• Đầu tiên chọn loại lệnh, chọn phương thức thanh toán hoặc có thể trạng thái thanh toán 

• Từ …..đến….., nhấn nút tìm kiếm 

• Danh sách Bill được đăng ký trong khoảng thời gian truy vấn được hiện ra 

 


