
HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ KHỬ TRÙNG 
 

Bước 1 : 
 Khách hàng đăng ký tài khoản eport trực tiếp tại Cảng - phòng Phát hành chứng từ 
 Khách hàng truy cập EPORT theo địa chỉ: https://eport.saigonnewport.com.vn  

- Nhập UserName 
- Nhập Password 
- Chọn site : Cát Lái 
- Nhấn Login – Đăng nhập 

 Chọn mục ĐĂNG KÝ  Giao Cont hàng cho cảng (hình 1) 

 
(Hình 1) 

Bước 2 :   
 Chọn thông tin lô hàng và cont hàng cần đăng ký 

- Phương Án (HBCX – HẠ BÃI CHỜ XUẤT TÀU) (1-hình 2) 
- Khách hàng khai báo đầy đủ và chính xác các thông tin dưới 

 
(Hình 2) 



 Khách hàng nhấn chọn Dịch vụ kiểm hóa/Khử trùng (2 –  hình 2) 
 Sau khi chọn dịch vụ sẽ hiện lên bảng đăng ký (hình 3) 

- Khách hàng chọn các dịch vụ cần thực hiện tại Cảng  Lưu 
VD : Khử trùng hoặc Kiểm hóa và Khử trùng 
 

 
(Hình 3) 

 
Bước 3 : 
Sau khi đăng ký đầy đủ các dịch vụ, khách hàng nhấn nút Xác nhận và Lưu (3 hình 2) để 
hoàn tất thủ tục đăng ký dịch vụ Khử trùng tại Cảng 
 
Lưu ý: 

- Khách hàng có trách nhiệm thông báo cho Cty Khử trùng thời gian container  hạ Bãi 
- Đối với các cont phải kiểm hóa khách hàng phải thông báo thời gian cont đã thực 

hiện xong kiểm hóa/ bấm seal cho Cảng và Cty Khử trùng 
- Trong cảng TC-CL không thực hiện dịch vụ khử trùng  theo yêu cầu kỹ thuật của Úc. 
- Dịch vụ khử trùng theo yêu cầu kỹ thuật của Úc được thực hiện tại Khu vực khử 

trùng của Cty CP Tân Cảng – Phú Hữu và Depot Đông Sài Gòn ESL của TCL 
 
 


