


Mở trình duyệt trên thiết bị của bạn

Nhập địa chỉ ePort của Cảng Quy 
Nhơn:
https://eport.quynhonport.vn

BƯỚC 1:

BƯỚC 2:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EPORT (HÀNG CONTAINER) CHO KHÁCH HÀNG

#



Bước 1

Chọn Tab Container trên thanh 
menu

Chọn chức năng cần sử dụng bên 
dưới vd: “Tra cứu Container”.

BƯỚC 1:

BƯỚC 2:

Để sử dụng các chức năng của ePort 
hàng Container ta làm các bước như 
sau:

Bước 2

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CHƯA ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CỦA CẢNG

#



CHỨC NĂNG TRA CỨU CONTAINER TRÊN EPORT

Nhập đầy đủ số Container cần tra 
cứu

Bấm vào nút “Tra cứu” ở ngay bên 
dưới.

BƯỚC 1:

BƯỚC 2:

Để sử dụng các chức năng tra cứu 
Container ta làm các bước như sau: Bước 1

Bước 2

Các thông tin cần tra cứu về 
Container này sẽ hiển thị.

#



Ngoài ra còn có thêm nhiều thông 
tin về container này như:

- THÔNG TIN CONTAINER
- THÔNG TIN CHUYẾN TÀU
- THÔNG TIN HÀNG HÓA

#



CHỨC NĂNG TRA CỨU BOOKING TRÊN EPORT

Nhập đầy đủ số Booking cần tra 
cứu

Bấm vào nút “Tra cứu Booking” ở 
ngay bên dưới.

BƯỚC 1:

BƯỚC 2:

Để sử dụng các chức năng tra cứu 
Booking ta làm các bước như sau:

Các thông tin cần tra cứu về 
Booking này sẽ hiển thị.

Bấm vào phím “KẾT XUẤT EXCEL” 
để xuất file excel nếu cần

BƯỚC 3:

Chọn tên tàu + Chọn chuyến

Bước 1

Bước 2

Bước 3

#



CHỨC NĂNG TRA CỨU VẬN ĐƠN TRÊN EPORT

Nhập đầy đủ số  Vận đơn cần tra 
cứu

Bấm vào nút “Tra cứu vận đơn” ở 
ngay bên dưới.

BƯỚC 1:

BƯỚC 2:

Để sử dụng các chức năng tra cứu 
vận đơn ta làm các bước như sau:

Các thông tin cần tra cứu về vận 
đơn này sẽ hiển thị.

Bấm vào phím “KẾT XUẤT EXCEL” 
để xuất file excel nếu cần

BƯỚC 3:

Chọn tên tàu + Chọn chuyến

Bước 1

Bước 2

Bước 3

#



Nhập số đầy đủ số Tờ khai cần tra 
cứu

Bấm vào nút “Tra cứu tờ khai” ở 
ngay bên dưới.

BƯỚC 1:

BƯỚC 2:

Để sử dụng các chức năng tra cứu 
Booking ta làm các bước như sau:

Các thông tin cần tra cứu về tờ khai 
này sẽ hiển thị.

Bước 1

Bước 2

#

CHỨC NĂNG TRA CỨU TỜ KHAI HẢI QUAN TRÊN EPORT



Bấm vào phím “KẾT XUẤT EXCEL” 
để xuất file excel nếu cần

BƯỚC 3:

Bước 3

CHỨC NĂNG TRA CỨU TỜ KHAI HẢI QUAN TRÊN EPORT

#



Nhập tên đăng nhập và mật khẩu

Bấm vào nút “Đăng nhập” ở ngay 
bên dưới.

BƯỚC 1:

BƯỚC 2:

Đối với những khách hàng cũ đã có 
tài khoản ePort:

Điền mã an toàn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EPORT (HÀNG CONTAINER) CHO KHÁCH HÀNG

Bước 1

Bước 2

#



Nhập mã OTP đã nhận được qua 
tài khoản Zalo

Bấm vào nút “Xác thực OTP” ở 
ngay bên dưới.

BƯỚC 3:

BƯỚC 4:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EPORT (HÀNG CONTAINER) CHO KHÁCH HÀNG

Xác thực bằng mã OTP thông qua tài 
khoản Zalo, tài khoản này đã được 
đăng ký bằng số điện thoại của khách 
hàng :

Bước 3

Bước 4

#



ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG ĐÃ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CỦA CẢNG

Có thêm chức năng 
“Tra cứu Container trên bãi”

Thêm chức năng Tra cứu Container 
vào Cảng (Gate in) và tra cứu 
Container ra Cảng (Gate out)

Sau khi đăng nhập tài khoản thì các 
chức năng còn lại sẽ xuất hiện trên 
thanh menu bên trái :

#



CHỨC NĂNG TRA CỨU CONTAINER TRÊN BÃI

Nhập số Container cần tra cứu

Bấm vào nút “Tìm kiếm” ở ngay bên 
dưới.

BƯỚC 1:

BƯỚC 2:

Để sử dụng các chức năng tra cứu 
Container trên bãi ta chọn chức năng 
ở menu bên trái:

Bấm vào phím “KẾT XUẤT EXCEL” 
để xuất file excel nếu cần

BƯỚC 3:

Có thể thêm điều kiện lọc để tìm 
kiếm nhanh hơn.

Bước 1

Bước 2

Bước 3

#



CHỨC NĂNG TRA CỨU CONTAINER VÀO CẢNG

Chọn thời gian cần tra cứu

Bấm vào nút “Tra cứu” ở ngay bên 
dưới.

BƯỚC 1:

BƯỚC 2:

Để sử dụng các chức năng tra cứu 
Container vào Cảng ta chọn chức 
năng ở menu bên trái:

Thông tin về thời gian vào Cảng 
của Container sẽ xuất hiện. 

Có thể thêm điều kiện lọc để tìm 
kiếm nhanh hơn.

Bước 1

Bước 2

#



CHỨC NĂNG TRA CỨU CONTAINER RA CẢNG

Chọn thời gian cần tra cứu

Bấm vào nút “Tra cứu” ở ngay bên 
dưới.

BƯỚC 1:

BƯỚC 2:

Để sử dụng các chức năng tra cứu 
Container ra Cảng ta chọn chức năng 
ở menu bên trái:

Thông tin về thời gian ra Cảng của 
Container sẽ xuất hiện. 

Có thể thêm điều kiện lọc để tìm 
kiếm nhanh hơn.

Bước 1

Bước 2

#



Nhập tên tên tàu và thời gian cần 
truy vấn

Bấm vào nút “Tìm kiếm” ở ngay bên 
dưới.

BƯỚC 1:

BƯỚC 2:

Để sử dụng các chức năng này ta 
chọn vào “BÁO CÁO XẾP DỠ TÀU” ở 
menu bên trái:

CHỨC NĂNG TRUY VẤN XẾP DỠ TÀU CONTAINER CẢNG

Bước 1

Bước 2

Thông tin về tàu cần truy vấn sẽ 
hiển thị.

#




