
QUY TRÌNH NHẬN HÀNG TẠI KHO HÀNG CFS CÁT LÁI SỬ DỤNG 

CỔNG EWMS. 

 

Lấy hàng lẻ tại kho Cát Lái qua hệ thống eWMS 

1. Đăng ký tk trên hệ thống  

Quý khách hoàn thành mẫu đăng ký (file đính kèm) vui lòng truy cập đường link 

sau: https://docs.google.com/forms/d/1TKFGJiZGbq-

rIOFWWu3lms_GeAoDofZJmjpKsiCZcLs/viewform?edit_requested=true điền đầy đủ 

thông tin và đăng tải file scan bản thỏa thuận/đăng ký sử dụng dịch vụ eWMS, theo từng 

mẫu tương ứng với loại hình cụ thể bạn muốn đăng ký như sau: 

CA-NHAN-MAU-DANG-KY-VA-SU-DUNG-DICH-VU-EWMS-Sao-chep 

DN-XNK-MAU-DANG-KY-VA-SU-DUNG-DV-EWMS  

DN-VAN-TAI-MAU-DANG-KY-VA-HOP-DONG-SU-DUNG-DV-EWMS 

THOA-THUAN-GUI-CAC-DAI-LY-Trao-doi-du-lieu-dien-tu-de-giao-nhan-hang-2021  

(đây là bước quan trọng và cần nhập thông tin chính xác để hệ thống cấp tài khoản, nhận 

email mã xác thực, hóa đơn điện tử…).  

Gửi 02 bản gốc của hợp đồng về văn phòng: Ms. Thoa, Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Lầu 

1, Công ty CP Kho vận Tân cảng, Cảng Cát Lái, P. Cát Lái, Tp. Thủ Đức, TP.HCM. (Có 

thể gửi sau thời gian giãn cách xã hội) 

Sau khi tiếp nhận, KVTC sẽ gửi Account đăng nhập để Quý Khách hàng có thể truy cập 

hệ thống và thao tác tạo lệnh, thanh toán online, viết PXK và phiếu tải trọng. 

2. Đăng nhập tk vào hệ thống:  

Vào trang web: https://ewms.tancangwarehousing.com.vn/home 

 

- Tạo Phiếu xuất khos 

https://docs.google.com/forms/d/1TKFGJiZGbq-rIOFWWu3lms_GeAoDofZJmjpKsiCZcLs/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1TKFGJiZGbq-rIOFWWu3lms_GeAoDofZJmjpKsiCZcLs/viewform?edit_requested=true
https://thuvienxuatnhapkhau.com/wp-content/uploads/2021/09/DN-XNK-MAU-DANG-KY-VA-SU-DUNG-DV-EWMS.doc
https://thuvienxuatnhapkhau.com/wp-content/uploads/2021/09/DN-VAN-TAI-MAU-DANG-KY-VA-HOP-DONG-SU-DUNG-DV-EWMS.doc
https://thuvienxuatnhapkhau.com/wp-content/uploads/2021/09/THOA-THUAN-GUI-CAC-DAI-LY-Trao-doi-du-lieu-dien-tu-de-giao-nhan-hang-2021.doc


-  
- Thêm phiếu xuất 

 
- Thêm lô hàng 



 
- Hiện ra Cửa sổ bấm tìm kiếm để tìm lô hàng cần lấy. 

 
 

- Chọn lô hàng cần lấy, bấm thêm lô hàng và bấm lưu. 



 
- Bước Xác thực lô hàng 

 



Bấm Lưu 

 
 

Xác thực: nhập số lệnh, số lượng, trọng lượng, mã bảo mật-> xác thực 

 
Sau khi xác thực thành công phần chi tiết lô hàng hiện thị đã xác thực. 

và bấm lưu 

Thanh Toán  



Truy cập giao diện thanh toán: sẽ hiện thị tất cả các chi phí lô hàng và chúng 

ta tích vào các chi phí để bấm vào ô thanh toán 

Điền thông tin thẻ ATM trong cổng napas và nhập mã xác thực TK mà ngân 

hàng gửi về -> bấm thanh toán. 

Thanh toán xong bấm in hoá đơn. 

 
 

Xác nhận thêm tờ khai 

 
Thêm tờ khai  

Điền các tờ khai lô hàng nếu lô hàng nhiều tờ khai thì thêm sau dấu phẩy 



 
 Chi cục hải quan đăng ký tờ khai, số lượng kiện hàng 

 

Khai báo phiếu tải: 

Vào mục tiện ích -> quản lý chuyến xe 

 
Bấm vào mục thêm chuyến  



 
Chỉ cần nhập số xe 

Bấm vào thêm phiếu xuất 

 
Nhập số phiếu hệ thống sẽ load thông tin đơn hàng về và nhấp thêm phiếu 

sau khi khai xong bấm lưu để hệ thống xác nhận thêm chuyến xe thành công. 

Sau khi thêm thành công thì in phiếu tải trọng để xe đến kho lấy hàng 


