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ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN EPORT 

BƯỚC 1:

Liên hệ với cán bộ phụ trách kinh 
doanh để nhận mẫu đăng ký sử 
dụng cảng điện tử E-port Cảng 
Quy Nhơn.

BƯỚC 2:

Điền đầy đủ các thông tin theo 
yêu cầu của mẫu đăng ký.

Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên và 
gửi lại bảng đăng ký này cho cán 
bộ phụ trách kinh doanh.



ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN EPORT 

BƯỚC 3:

Bộ phận chuyên trách của Cảng Quy Nhơn sẽ hỗ trợ tạo tài khoản cho 
khách hàng.

LƯU Ý

Tài khoản chung của khách hàng, cần cung cấp:
- Tên, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, fax, chủ doanh nghiệp; 
- Bản chụp Đăng ký kinh doanh có ký số điện tử; 
- Số điện thoại di động để nhận OTP  vào có follow vào Zalo OA
của Cảng và xác thực;
- Email để nhận thông tin;
Tài khoản mỗi người dùng của khách hàng cần cung cấp:
- Họ và tên, hình ảnh chứng minh thư/ căn cước công dân;
- Số điện thoại nhận OTP và có follow Zalo OA của cảng
và phải xác thực;  
- Email nhận dữ liệu (có thể dùng chung 01 tài khoản email đại diện
của khách hàng) 
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HƯỚNG DẪN FOLLOW ZALO OA

Bước 1: Trên Zalo của điện thoại, vào mục Danh bạ

Bước 2: Vào mục OFFICE ACCOUNT (hoặc OA)

Bước 3: Chọn Tìm thêm Office Account

Bước 4: Nhập từ khoá: Cảng Quy Nhơn

Bước 5: Bấm vào biểu tượng Cảng Quy Nhơn trong kết 
quả

Bước 6: Xuất hiện giao diện OA Zalo của Cảng Quy 
Nhơn

Bước 7: Bấm vào mục “Quan tâm”

Bước 8: Sau khi đã Quan tâm thành công, bạn có 
thể theo dõi thường xuyên thông tin do cảng Quy 
Nhơn cung cấp
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HƯỚNG DẪN FOLLOW ZALO OA

Bước 9: Sau khoảng 5 phút, OA của Cảng Quy Nhơn sẽ gửi 
cho bạn một thông báo Đề nghị cung cấp thông tin.

LƯU Ý

• Bạn cần nhập đúng SỐ ĐIỆN THOẠI đang sử dụng Zalo 
và trùng với Số điện thoại đăng ký sử dụng Eport.

• Số điện thoại này phải đang trong tình trạng Sử dụng 
được, thuê bao không bị khoá, có thể nhận được tin 
nhắn SMS.

• Số điện thoại nhập chính xác và Zalo chỉ cho Xác nhận 
duy nhất 01 lần.

• Các thông tin từ cảng gửi đến trên OA sẽ KHÔNG có 
thông báo, không chuông, không rung để tránh làm 
phiền. Người dùng cần chủ động vào OA của cảng để 
xem tin nhắn và file gửi đến.

Bước 10: Bấm vào Logo của cảng Quy Nhơn để xác thực. 
Nhập đầy đủ và chính xác các thông tin mà Zalo yêu cầu.  

Bước 11: Bấm nút GỬI THÔNG TIN để xác nhận, hoàn 
thành các bước đăng ký sử dụng Zalo với cảng.
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