


HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VCT EXPORT ONLINE 

I. MỤC ĐÍCH 

Hướng dẫn các bước thao tác truy cập, đăng ký và theo dõi trạng thái VCT Export Online 

II. TRUY CẬP 

Người dùng truy cập vào đường dẫn: https://ecargo.scsc.vn/ 

 

Hình 1 : giao diện khi truy cập vào ecargo.scsc.vn 

Chọn Dịch vụ→ Xuất khẩu→ đăng ký hàng vào kho hoặc Đăng ký hàng vào kho ở ô Xuất khẩu trên 

giao diện để  tiến hành đăng ký. 

 

Hình 2: chọn tính năng đăng ký hàng vào kho ở giao diện 

https://ecargo.scsc.vn/


III. ĐĂNG KÝ HÀNG VÀO KHO 

Giao diện đăng ký hàng vào kho sẽ bao gồm thông tin đăng ký hàng và thông tin AWB (Thêm AWB) 

1. Thông tin đăng ký: 

Điền đầy đủ các thông tin ( Ngày hàng vào, Biển số, nhân viên đại lý v.v..). Chú ý: điền đúng 
email đang sử dụng để xác thực . 

 

 

Hình 3: giao diện Đăng ký hàng vào kho 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Thêm AWB 

Chọn thêm AWB sau đó Điền đầy đủ thông tin hàng hóa vào form ( Số hiệu chuyến bay,Vận đơn 

chủ, Vận đơn thứ cấp-nếu có, Ngày bay, số kiện, trọng lượng, v.v…). Lưu ý: Ô SHC nếu không có thì 

điền KHÔNG CÓ vào form 

 

Hình 4: điền thông tin AWB 

Sau khi nhập xong thông tin AWB và HAWB. Nếu muốn  thêm thông tin AWB mới, K/H chọn Save. 

Khi các thông tin đã được nhập đủ, K/H chọn Save&Close để kết thúc. Thông tin AWB đã được nhập 

sẽ được thể hiện ở cuối form giao diện ĐĂNG KÝ HÀNG VÀO KHO 

 

Hình 5: giao diện sau khi thêm AWB. 

 



• Sửa và xóa AWB 
Sau khi điền thông tin AWB đầy đủ, nếu phát hiện sai sót cần chỉnh sửa hoặc xóa bớt, K/H có 

thể dùng chức năng sửa hoặc xóa AWB. 

✓ Để sửa AWB: Chọn  trên AWB cần sửa để mở giao diện sửa AWB 

Lưu ý: sau khi điền đủ và kiểm tra kỹ thông tin cần sửa, để thông tin chỉnh sửa được cập nhật khách 

hàng BẮT BUỘC phải  chọn UPDATE để kết thúc thao tác chỉnh sửa AWB. 

 

Hình 6: Giao diện sửa AWB 

✓ Để xóa AWB: Chọn  trên AWB cần xóa  

 

Sau khi điền và kiểm tra thông tin đầy đủ và chính xác. Click Tạo phiếu để tạo VCT và chờ mail xác 

thực được gửi đến. 

 

 

 



IV. XÁC THỰC 

Sau khi đăng ký thành công. Bảng xác thực thông tin sẽ hiện ra đồng thời hệ thống sẽ gửi mail xác 

thực đến email đã được điền vào thông tin đăng ký. 

 

Hình 7: Xác thực đăng ký 

Nhập mã xác thực hoặc click vào đường dẫn theo hướng dẫn trong mail xác thực được gửi đến để 

tiến hàng xác thực đăng ký. 

 

 

Hình 8: thông tin mail xác thực 



 

 

Hình 9: giao diện xác thực đăng ký hàng vào kho 

V. THEO DÕI TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ 

Sau khi xác thực xong bảng giao diện thông trạng thái đăng ký sẽ hiện lên, đồng thời hệ thống sẽ gửi 

mail xác nhận Xác thực thành công đến email đã được K/H Đăng ký. K/H có thể truy cập theo email 

hướng dẫn hoặc vào Dịch vụ→Xuất khẩu→ Kiểm tra đăng ký hàng vào kho ở trang chủ và nhập số 

phiếu đăng ký để theo dõi trạng thái đăng ký VCT. 

 

Hình 10: Mail xác thực thành công 

 



 

Hình 11: giao diện kiểm tra đăng ký hàng vào kho 

 

 

Hình 12: thông tin trạng thái đăng ký hàng vào kho 

 

 

 




