


HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG ĐĂNG NHẬP, ĐỔI MẬT KHẨU,  

CẬP NHẬT THÔNG TIN & TRA CỨU  

TRÊN WEBSITE HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ SCSC 
 

 

1. Truy cập website: https://einvoice.scsc.vn hoặc https://scsc.vnpt-invoice.com.vn 

 

  

https://einvoice.scsc.vn/
https://scsc.vnpt-invoice.com.vn/


2. Nhập Tên Đăng Nhập và Mật Khẩu ở ô thông tin bên phải màn hình trang chủ.  

Thông tin tên đăng nhập và mật khẩu sẽ do SCSC cung cấp (Xem chi tiết ở 

cuối tài liệu). Vui lòng liên hệ để yêu cầu trong trường hợp chưa có hoặc thay 

đổi thông tin… 

 
 

 

3. Sau khi đăng nhập thành công, nhấp vào Thông Tin Khách Hàng trên thanh 

tab bar để kiểm tra thông tin khách hàng: Tên Tài Khoản, Tên Khách Hàng, 

Mst, Email Đăng Ký… 

 
 



4. Nhấn vào Sửa Thông Tin để thay đổi thông tin: ngân hàng, số tài khoản, MST, 

email nhận thông báo HĐĐT, ĐT… và chọn Cập Nhật. 

 
 

5. Thay đổi mật khẩu đăng nhập : chọn “Thay Đổi Mật Khẩu” bên trái màn hình, 

nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới và chọn Cập Nhật. Màn hình thông báo 

“Thay đổi mật khẩu thành công”. 

Yêu cầu mật khẩu mới phải có chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt (tối 

thiếu 8 ký tự). 

 
 



6. Tra cứu hóa đơn điện tử: nhấn Tra Cứu Hóa Đơn, màn hình sẽ thể hiện toàn 

bộ thông tin hóa đơn của khách hàng theo tháng. Nhấn vào Chi tiết để xem 

từng hóa đơn hoặc nhấn Tải Về File Excel hoặc Tải Về File Pdf cuối trang để 

tải toàn bộ hóa đơn về. 

Nhấn vào Tìm Kiếm Hóa Đơn để tìm kiếm. 

 

 

 

 

 



 

  

  



THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Khách hàng Điện thoại Email 

Quốc Tế (028) 3997 6930 – Ext: 7727 trangtt@scsc.vn 

Quốc Nội (028) 3997 6930 – Ext: 7748  

Tòa Nhà Văn Phòng (028) 3997 6930 – Ext: 7207  

Dịch Vụ Khác (028) 3997 6930 – Ext: 7201  

 


