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1. THÔNG TIN TÀI KHOẢN 

1.1. Link đăng nhập vào hệ thống 

- Mở trình duyệt gõ link http://portal.cict.com.vn. Trong trường hợp link này bị lỗi, 
quý khách hàng có thể truy cập vào đường link dự phòng http://portalbk.cict.com.vn. 
Hai link này là tương đương nhau.  

- Bấm vào nút “Đăng nhập” (1) để vào hệ thống portal. 
 

 

1.2. Tài khoản truy cập 

- Sau khi đăng nhập vào hệ thống portal, quý khách hàng bấm vào chức năng “Tài 

khoản cá nhân” (1) để xem thông tin tài khoản của mình. 
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1.3. Đổi mật khẩu 

- Khi cần thay đổi mật khẩu, quý khách hàng vui lòng bấm vào nút “Đổi mật khẩu” (2), 
màn hình đổi mật khẩu (3) xuất hiện. Thực hiện nhập mật khẩu mới tại (4) và (5). 
Lưu ý mật khẩu tại (4) và (5) phải trùng nhau. 
 

 
 

1.4. Quên mật khẩu và lấy lại mật khẩu 

- Trong trường hợp quý khách hàng quên mật khẩu thì có thể thực hiện theo thứ tự các 
bước như hình dưới để được cấp mật khẩu mới. Lưu ý tại bước (3), địa chỉ email là 
địa chỉ email chính xác mà quý khách đã đăng ký với cảng CICT. 

- Sau khi nhập chính xác địa chỉ email, quý khách bấm vào nút (4) và hệ thống sẽ gửi 

mật khẩu vào email của quý khách. Quý khách dùng mật khẩu đó để đăng nhập vào 

hệ thống portal của CICT. 
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1.5. Thay đổi thông tin tài khoản 
 
- Khi quý khách cần thay đổi thông tin tài khoản, vui long thực hiện theo các bước 

nhưn hình bên dưới. Lưu ý, hệ thống chỉ cho phép quý khách thay đổi thông tin tài 
khoản tại các dòng 2, 3, 4 và 5.  

- Lưu ý: Thông tin địa chỉ email và số di động là cố định do liên quan đến vấn đề xác 
thực và bảo mật tài khoản của quý khách. Khi cần thay đổi 2 thông tin này, quý khách 
vui lòng liên hệ với bộ phận chuyên trách của CICT để thực hiện thay đổi. 

- Để lưu lại thông tin đã thay đổi, quý khách bấm vào nút (6). 
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2. ĐĂNG KÝ NHẬN HÀNG 

2.1. Quản lý phương tiện vận tải 

- Để đăng ký nhận hàng qua đường bộ, quý khách cần khai báo và quản lý danh sách 

phương tiện vận tải của mình, bằng cách vào chức năng “Quản lý phương tiện vận 

tải” (1) trên hện thống (hình dưới). Tại đây quý khách có thể tìm kiếm hoặc thêm các 

đầu xe do mình quản lý. Để thêm mới biển số xe, quý khách nhập biển số xe vào (2), 

chọn đúng loại phương tiện (3) sau đó bấm vào “Đăng ký xe” (4) để thêm vào danh 

sách. Trường hợp muốn tìm biển số xe hoặc rơ-mooc, quý khách nhập biển số vào (5). 

 

2.2. Đăng ký nhận hàng xe đường dài lấy hàng tại Cảng 

- Áp dụng trong trường hợp quý khách cần đăng ký xe lấy hàng từ tàu đang làm hàng 
tại Cảng CICT. 

- Có 2 cách để quý khách đăng ký: 
Cách 1: Đăng ký xe lẻ 
▪ Khi quý khách vừa đăng nhập vào hệ thống, màn hình chính sẽ xuất hiện danh sách 

tàu hiện đang làm hàng tại Cảng. Quý khách chọn đúng tên tàu, sau đó bấm vào 

chức năng “Đăng ký xe vào cảng” (2) để đăng ký xe lẻ vào làm hàng tại Cảng. 

Muốn xem danh sách tàu đang làm hàng tại cảng, quý khách có thể bấm chọn chức 

năng “Danh sách tàu đang làm hàng” (1).  
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▪ Quý khách cũng có thể vào thẳng chức năng “Đăng ký xe vào cảng (xe lẻ)” (1) để 

thực hiện đăng ký xe lẻ vào cảng lấy hàng (hình bên dưới) 

 

▪ Tại màn hình “Đăng ký xe vào cảng (xe lẻ)” trên, quý khách thực hiện theo thứ 

tự các bước như sau. 

 Bước 1: Chọn đầy đủ các thông tin tàu, chủ hàng, loại hàng (2),  

 Bước 2: Chọn biển số xe (3), nếu là xe đầu kéo thì sẽ chọn thêm biển số mooc (4). 

Biển số xe và biển số mooc được tham chiếu từ danh sách phương tiện vận tải 

của quý khách. Trong trường hợp chưa có biển số xe, quý khách có thể thêm 

nhanh tại màn hình này mà không cần vào chức năng “Quản lý phương tiện vận 

tải”, bằng cách bấm vào “Thêm biển số xe” (3.1) → xuất hiện cửa sổ (3.2) → 

quý khách nhập biển số xe (3.3) và chọn loại phương tiện (3.4), sau đó quý 

khách bấm vào “Thêm xe” (3.5) và bấm vào “Thoát” (3.6) để đóng cửa sổ lại. 
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http://portal.cict.com.vn HDSD Trang | 8 / 20 

 
 

Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân | UPDATED 2-Jun-2019 9:37 PM Page | 8 

 

Sau khi thêm xe xong, quý khách vào chọn lại biển số xe (3) và gõ biển số xe vừa 

thêm. Việc thêm nhanh biển số mooc cũng tương tự, quý khách bấm vào “Thêm 

biển số mooc” (4.1) và thực hiện các bước tương tự như thêm biển số xe. 

  Bước 3: Chọn ngày và khoảng thời gian đăng ký lấy hàng tại cảng (5) nếu cần. 

  Bước 4: Nếu trên xe đang có hàng, quý khách tích chọn vào “Trên xe đang có 

hàng” (6) và nhập trong lượng hàng đó vào (6.2). 

 Bước 5: Quý khách bấm vào nút “Đăng ký xe” (7) để hoàn tất việc đăng ký 1 xe 

vào cảng lấy hàng. 

▪ Trong trường hợp cần xem danh sách xe lẻ mới nhất đã đăng ký, quý khách có thể 

bấm vào nút “Làm mới dữ liệu” (8) để xem. 

 

Cách 2: Đăng ký phiếu trắng 
▪ Để đăng ký danh sách phiếu trắng cho xe vào lấy hàng tại cảng, quý khách thực 

hiện theo thứ tự các bước như hình bên dưới. 

 
 Bước 1: Vào chức năng “Yêu cầu cấp phiếu trắng” (1) 
 Bước 2: Chọn các thông tin tàu, chủ hàng, loại hàng (2), chọn hướng hàng là Hàng 

dỡ tàu (3), khi đó hệ thống sẽ tự tính toán lượng hàng còn lại và số phiếu tối đa 
có thể được đăng ký căn cứ theo tỷ lệ phân chia. Thông thường, đối với đơn vị 
vận tải, số phiếu tối đa sẽ là tổng số phiếu của tất cả các chủ hàng mà đơn vị vận 
tải đăng ký lấy hàng. 

 Bước 3: Quý khách nhập vào lượng xe đăng ký (4), lưu ý lượng xe này không 
được vượt quá lượng phiếu tối đa được cấp. 

 Bước 4: Quý khách bấm vào nút “Đăng ký” (5) để thực hiện đăng ký phiếu trắng. 
▪ Quý khách có thể bấm vào nút “Làm mới dữ liệu” (6) để xem dữ liệu mới nhất về 

số phiêu trắng trong danh sách, lượng hàng còn lại và lượng phiếu tối đa được 
cấp. 
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http://portal.cict.com.vn HDSD Trang | 9 / 20 

 
 

Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân | UPDATED 2-Jun-2019 9:37 PM Page | 9 

 

2.3. Đăng ký nhận  hàng xe kho 

- Đăng ký nhận hàng đối với xe lấy hàng trong kho cũng tương tự như đăng ký xe lấy 
hàng trong cảng, cũng có 2 cách: 

Cách 1: Đăng ký xe lẻ (Tương tự đăng ký xe lẻ vào cảng lấy hàng) 
▪ Quý khách cũng có thể vào chức năng “Đăng ký xe vào kho (xe lẻ)” (1) để thực 

hiện đăng ký xe lẻ vào kho lấy hàng (hình bên dưới) 

 

▪ Tại màn hình “Đăng ký xe vào kho (xe lẻ)” trên, quý khách thực hiện theo thứ tự 

các bước như sau. 

 Bước 1: Chọn đầy đủ các thông tin tàu, chủ hàng, loại hàng (2). 

 Bước 2: Chọn biển số xe (3), nếu là xe đầu kéo thì sẽ chọn thêm biển số mooc (4). 

Biển số xe và biển số mooc được tham chiếu từ danh sách phương tiện vận tải 

của quý khách. Trong trường hợp chưa có biển số xe, quý khách có thể thêm 

nhanh tại màn hình này mà không cần vào chức năng “Quản lý phương tiện vận 

tải”, bằng cách bấm vào “Thêm biển số xe” (3.1) → xuất hiện cửa sổ (3.2) → 

quý khách nhập biển số xe (3.3) và chọn loại phương tiện (3.4), sau đó quý 

khách bấm vào “Thêm xe” (3.5) và bấm vào “Thoát” (3.6) để đóng cửa sổ lại. 

Sau khi thêm xe xong, quý khách vào chọn lại biển số xe (3) và gõ biển số xe vừa 

thêm. Việc thêm nhanh biển số mooc cũng tương tự, quý khách bấm vào “Thêm 

biển số mooc” (4.1) và thực hiện các bước tương tự như thêm biển số xe. 
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  Bước 3: Chọn ngày và khoảng thời gian đăng ký lấy hàng tại cảng (5) (bắt buộc). 

 Bước 4: Nếu có yêu cầu đóng bao, quý khách tích chọn vào “Có yêu cầu đóng 

bao” (6) và nhập số lượng yêu cầu vào (6.2). 

  Bước 5: Nếu trên xe đang có hàng, quý khách tích chọn vào “Trên xe đang có 

hàng” (7) và nhập trong lượng hàng đó vào (7.2). 

 Bước 6: Quý khách bấm vào nút “Đăng ký xe” (8) để hoàn tất việc đăng ký 1 xe 

vào cảng lấy hàng. 

▪ Trong trường hợp cần xem danh sách xe lẻ mới nhất đã đăng ký, quý khách có thể 

bấm vào nút “Làm mới dữ liệu” (9) để xem. 

Cách 2: Đăng ký phiếu trắng 
▪ Để đăng ký danh sách phiếu trắng cho xe vào lấy hàng tại cảng, quý khách thực 

hiện theo thứ tự các bước như hình bên dưới. 

 
 Bước 1: Vào chức năng “Yêu cầu cấp phiếu trắng” (1) 
 Bước 2: Chọn các thông tin tàu, chủ hàng, loại hàng (2), chọn hướng hàng là Hàng 

xuất kho (3), khi đó hệ thống sẽ tự tính toán lượng hàng còn lại và số phiếu tối đa 
có thể được đăng ký căn cứ theo tỷ lệ phân chia. Thông thường, đối với đơn vị 
vận tải, số phiếu tối đa sẽ là tổng số phiếu của tất cả các chủ hàng mà đơn vị vận 
tải đăng ký lấy hàng. 

 Bước 3: Quý khách nhập vào lượng xe đăng ký (4), lưu ý lượng xe này không 
được vượt quá lượng phiếu tối đa được cấp. 

 Bước 4: Quý khách chọn ngày và khoảng thời gian dự kiến đến kho lấy hàng tại 
mục (5) và (6). 

 Bước 5: Nếu lô phiếu trắng đăng ký có yêu cầu đóng bao, quý khách tích chọn vào 
“Lô phiếu này có yêu cầu đóng bao?” (7), sau đó nhập số lượng yêu cầu vào 
(7.1). 
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 Bước 6: Quý khách bấm vào nút “Đăng ký” (8) để thực hiện đăng ký phiếu trắng. 

▪ Quý khách có thể bấm vào nút “Làm mới dữ liệu” (9) để xem dữ liệu mới nhất về 
số phiêu trắng trong danh sách, lượng hàng còn lại và lượng phiếu tối đa được 
cấp. 

2.4. Gán xe vào phiếu trắng đã được cấp 

▪ Sau khi được CICT cấp phiếu trắng, quý khách cần vào chức năng “Gán xe vào phiếu 
trắng đã được cấp” (1) (hình dưới). 

 

 
 
▪ Tại mục (2), sau khi quý khách chọn đầy đủ thông tin tàu, chủ hàng, loại hàng và loại 

phiếu (vào cảng lấy hàng hay vào kho lấy hàng), hệ thống sẽ hiển thị ra toàn bộ danh 
sách phiếu của khách hàng đã được CICT cấp, bao gồm cả phiếu trắng và phiếu lẻ. Đối 
với phiếu trắng mới được cấp, quý khách cần bấm vào dấu “+” (4) để vào gán biển số 
xe và biển số mooc (nếu là xe đầu kéo) vào phiếu trắng (6), danh sách biển số xe và 
biển số mooc được tham chiếu từ danh sách phương tiện vận tải của quý khác (chức 
năng 2.1).  
 

▪ In phiếu: Đối với các phiếu đã có biển số xe, quý khách có thể in phiếu bằng cách 
bấm vào (6). Phiếu sẽ có dạng như hình bên dưới. 
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2.5. Đăng ký nhận hàng bằng Sà lan 

▪ Để đăng ký nhận hàng bằng Sà lan, quý khách vào chức năng “Đăng ký sà lan” (1) 
trên  hệ thống (hình dưới) và thực hiện theo các bước như bên dưới. 
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 Bước 1: Chọn đầy đủ các thông tin tàu, chủ hàng, loại hàng (2). Sau khi chọn xong, 

hệ thống sẽ tự động tính toán lượng hàng còn lại của quý khách. 

 Bước 2: Quý khách chọn biển số sà lan (3). Trong trường hợp không tìm thấy biển 

số Sà lan, quý khách có thể thêm nhanh biển số Sà lan tại màn hình này bằng 

cách bấm vào nút “Thêm sà lan” (3.1) → Tại cửa sổ (3.2), quý khách nhập biển 

số sà lan vào (3.3), sau đó bấm vào nút “Thêm sà lan” (3.4) và bấm ”Thoát” 

(3.5) để đóng cửa sổ này lại. Sau đó quý khách quay lại (3) để chọn lại biển số sà 

lan vừa thêm mới. 

 Bước 4: Quý khách nhập lượng hàng đăng ký (4). Lưu ý lượng hàng này không 

được vượt quá lượng hàng còn lại của quý khách. 

 Bước 5: Quý khách có thể thêm số điện thoại và đính kèm lệnh cập cầu (5) nếu 

cần. 

 Bước 6: Quý khách bấm vào nút “Đăng ký sà lan” (6) để thực hiện đăng ký sà lan. 

▪ Quý khách có thể bấm vào nút “Làm mới dữ liệu” (7) để xem dữ liệu mới nhất về 
danh sách sà lan đã đăng ký và trạng thái của phiếu cũng như lượng hàng còn lại. 

▪ Trên lưới dữ liệu sà lan đã đăng ký, quý khách cũng có thể thực hiện xóa (đối với 
sà lan đăng ký nhầm nhưng chưa duyệt (9) hoặc sửa (8) và xem lệnh cập cầu đính 
kèm (10). 
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3. BÁO CÁO 

3.1. Báo cáo tổng hợp sản lượng tàu đang khai thác tại Cảng 

3.1.1. Báo cáo tổng hợp sản khai thác tàu theo hầm hàng 

▪ Khi đăng nhập vào hệ thống, mặc định màn hình sẽ hiển thị danh sách tàu đang làm 
hàng tại Cảng (nếu có). Tại màn hình này, quý khách có thể bấm vào nút “Xem” (1) 
tại cột Xem chi tiết theo tàu trong bảng để xem báo cáo khai thác tàu theo hầm hàng 
theo thời gian thực (hình dưới). 
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3.1.2. Báo cáo tổng hợp sản lượng khai thác tàu theo chủ hàng 

▪ Cũng tại màn hình mặc định ngay sau khi đăng nhập vào hệ thống, quý khách có thể 
xem báo cáo chi tiết khai thác tàu theo từng chủ hàng theo thời gian thực (hình dưới). 
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3.2. Báo cáo tổng hợp sản lượng tàu đã khai thác tại Cảng 

▪ Để xem báo cáo này, quý khách vào menu “Danh sách tàu đã làm hàng” (1), chọn 
khoảng thời gian cần tra cứu (2) → bấm nút “Tìm kiếm” (3), tại cột Báo cáo tổng 
hợp sản lượng quý khách bấm nút “Xem” (4) để xem báo cáo sau khi tàu đã làm xong 
hàng tại Cảng. 
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3.3. Tra cứu lịch sử khai thác tàu 

▪ Quý khách vào chức năng “Tra cứu lịch sửa khai thác tàu” (1) và thực hiện theo 
thứ tự các bước như hình bên dưới. 

▪ Quý khách chọn đầu đủ các thông tin tại (2), (3), sau đó bấm vào nút “Tìm kiếm” (4) 
để thực hiện tra cứu.  

▪ Trong trường hợp quý khách cần xuất ra file excel, có thể bấm vào nút “Xuất Excel” 
(5). 
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3.4. Tra cứu lịch sử khai thác kho 

(Tương tự như mục 3.3. Tra cứu lịch sử khai thác tàu) 
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4. LIÊN HỆ 

4.1. Thông tin liên hệ phòng ban CICT 

▪ Để xem thông tin liên hệ, quý khách bấm vào chức năng “Thông tin liên hệ các 
phòng ban CICT” (1). 

 

4.2. Hướng dẫn sử dụng Portal 

▪ Quý khách có thểm bấm vào chức năng “Hướng dẫn sử dụng portal” (1) để tải file 
hướng dẫn sử dụng. File có định dạng PDF (hình dưới). 
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