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 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ THỦ TỤC NHẬN HÀNG  
TRỰC TUYẾN TRÊN HỆ THỐNG ECARGO SCSC 

---//--- 
 

I. PHẠM VI ÁP DỤNG: 
1. Đối tượng Khách hàng: 
 Quý khách hàng có đăng ký tài khoản đăng nhập vào hệ thống eCargo SCSC 

 Quý khách hàng có đăng ký thanh toán chuyển khoản cuối tháng với SCSC. 

2. Điều kiện áp dụng: 
 Hàng hóa phải được sẵn sàng và có thông tin danh sách vào kho (Getin) thành công 

đến hệ thống một cửa Quốc Gia. 
 Trường hợp hàng về qua Đại lý, lô hàng này phải được phát hành eDO trên eCargo. 
 Giấy giới thiệu và giấy ủy quyền nhận hàng dài hạn cho người đại diện hợp pháp và còn 

thời hạn đã được đăng ký với SCSC và được tạo tài khoản eCargo. 
 

II. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ÁP DỤNG DỊCH VỤ THỦ TỤC NHẬN HÀNG TRỰC 
TUYẾN:  
 Các lô hàng có tên người nhận trên không vận đơn là:  

• Tên Cá nhân;  
• Tên ngân hàng (có hình thức qua thư tín dụng - L/C);  
• Tên con tàu;  
• Tên công ty có hợp đồng thuê kho ngoại quan;  
• Tên công ty có địa chỉ ở Lào và Campuchia (chuyển tiếp đường bô) 

 Lô hàng có yêu cầu thanh toán cước vận chuyển trả sau (Collect Charge). 
 Lô hàng giá trị cao (hàng VAL) 
 Lô hàng tồn quá 90 ngày 

 
III. ĐĂNG NHẬP VÀO TÀI KHOẢN ECARGO: 

Sau khi hoàn tất việc đăng ký với SCSC, quý khách truy cập vào đường dẫn: 
https://ecargo.scsc.vn  - Chọn “Đăng nhập” (góc trên bên phải), màn hình giao diện đăng 
nhập sẽ hiện ra, quý khách đăng nhập vào hệ thống eCargo theo thông tin: 

 Tên đăng nhập là:  
• Mã số thuế doanh nghiệp (Nếu chủ tài khoản là pháp nhân công ty) 
• Số CMND hoặc CCCD (Nếu chủ tài khoản là cá nhân) 

 Mật khẩu mặc định là: ” 123Pa$$word. ” (dung đăng nhập lần đầu sau đó yêu cầu Quý 
khách đổi mật khẩu) 

 
 
 

http://www.scsc.vn/
https://ecargo.scsc.vn/
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Hình 1 : giao diện đăng nhập ecargo. 

 

 
Hình 2: giao diện ecargo cho khách hàng 

IV. QUẢN LÝ TÀI KHOẢN: 
Sau khi đăng nhập vào hệ thống, Quý khách click chọn vào tên đăng nhập hiện ở góc trên 

bên phải để chuyển tới trang quản lý thông tài khoản cá nhân. Người dùng có thể sử dụng 
chức năng đổi passwords và đặt bảo mật 2 lớp cho tài khoản. 

 

 

http://www.scsc.vn/
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Hình 3: giao diện thông tin tài khoản khách hàng cá nhân ủy quyền 

1. Đổi mật khẩu đăng nhập: 
Quý khách chọn chức năng “Đổi password”ở giao diện “THÔNG TIN TÀI KHOẢN” nhập 

mật khẩu cũ ở dòng đầu tiên, nhập mật khẩu mới và nhập mật khẩu mới ở dòng 2 và 3 sau đó 
chon “Update Password” để hoàn thành thao tác đổi mật khẩu. 
 

 
Hình 4: Đổi mật khẩu 

2. Bảo mật 2 lớp 
Thực hiện các bước theo hướng dẫn để bật xác thực hai lớp: 
 Tải xuống ứng dụng xác thực hai lớp như Microsoft Authenticator cho Android và iOS 

hoặc Google Authenticator cho Android và iOS 

http://www.scsc.vn/
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 Quét mã QR hoặc nhập khóa tương ứng được hệ thống cấp vào ứng dụng xác thực 
hai lớp. 

 Khi đã quét mã QR hoặc nhập khóa ở trên, ứng dụng xác thực hai lớp sẽ cung cấp một 
mã xác thực duy nhất. Nhập mã vào ô xác nhận bên dưới. 

 
Hình 5: bảo mật 2 lớp 

V. Hướng dẫn đăng ký nhận hàng: 
Việc đăng ký nhận hàng trực tuyến trên eCargo chỉ áp dụng cho tài khoản cá nhân đã 

được đăng ký và có ủy quyền nhận hàng hợp pháp 
 

1. Đăng ký nhận hàng 
Sau khi người nhận hàng đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng: Nhập khẩu  “Danh 

sách chờ nhận hàng” để xem danh sách đủ điều kiện nhận hàng. Trong danh sách này 
người nhận hàng có quyền chọn lô hàng cần thực hiện đăng ký nhận hàng thì bấm chọn vào ô 
“Đăng ký nhận hàng” 

 

 
Hình 6:  giao diện danh sách EDO  

Người nhận hàng chọn lô hàng cần đăng ký và bấm chọn vào ô “Đăng ký nhận hàng” 
(theo danh sách chờ nhận hàng), trong giao diện “Đăng ký nhận hàng” sẽ hiện ra gồm các 
thông tin như: số eDO (số ĐDHH – định danh hàng hóa), ngày và thời gian nhận hàng.  

Ngoài ra người nhận hàng có thể chọn đăng ký nhận hàng qua hình giao diện điền thông 
tin số eDO (HĐDH) ở phần: Nhập khẩu “Đăng ký thông tin”.  

 

http://www.scsc.vn/
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Chú ý: 
 Ngày nhận hàng theo định dạng “mm/dd/yyyy” (tháng/ngày/năm) 
 Thời gian nhận hàng phải sau thời gian đăng ký 01 giờ (60 phút) 
 Thời gian đăng ký nhận hàng trên hệ thống eCargo là xác định thời điểm làm thủ tục, vì vậy 

người nhận hàng lưu ý tránh phát sinh phí hàng nhanh so với giờ chuyến bay đến (chú ý 
kiểm tra kỹ trước khi đăng ký) 

 
Hình 7: Giao diện đăng ký nhận hàng 

 

Sau khi người nhận hàng điền đủ thông tin, tiếp tục bấm chọn “Kiểm tra thông tin” để kiểm 
tra thông tin chi tiết  lô hàng trước khi hoàn tất việc đăng ký   thông tin lô hàng này bao gồm: 
thông tin tình trạng hàng hóa, phí và dịch vụ, đối tác ủy quyền nhận hàng. Người nhận 
hàng phải kiểm tra đầy đủ các thông tin, lưu ý: phải chọn đúng đối tác ủy quyền nhận 
hàng, sau đó bấm đăng ký để đăng ký nhận hàng. 
 

 
Hình 8: Chi tiết thông tin lô hàng đăng ký nhận hàng trực tuyến 

 

Sau khi đăng ký nhận hàng thành công, lô hàng sẽ chuyển sang trạng thái “eDelivery”, người 
nhận hàng chọn “In PXK” để tải về và in “Phiếu xuất kho”của lô hàng đó. 
 

http://www.scsc.vn/
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Hình 9: Lô hàng đã đăng ký nhận hàng  

 
Hình 10: Mẫu Phiếu Xuất kho 

2. Tiến hành nhận hàng: 
Người nhận hàng phải chuẩn bị phiếu xuất kho in từ eCargo sau khí đăng ký nhận hàng 

trực tuyến đến khu vực phát hàng tại nhà ga hàng hóa SCSC trình “Phiếu xuất kho” cùng các 
giấy tờ cần thiết khác để hoàn tất thủ tục Hải Quan và liên hệ nhân viên trực kho SCSC để 
nhận hàng  

Chú ý: SCSC chỉ giao hàng cho người nhận hàng là đại diện hợp pháp có tên trên Phiếu 
xuất kho ./. 
 

http://www.scsc.vn/

