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Về việc hướng dẫn sử dụng Công dịch vụ cung cấp thông tin

通报
关于指导使用提供信息服务平台
NOTIFICATION
Regarding to: Manual instruction the Service Portal

Kính gửi: Quý khách hàng

敬致：尊贵的客户
Dear: Valued Customer
Nhằm hỗ trợ Quý khách hàng trong việc tiếp cận, truy xuất thông tin, dữ liệu liên
quan đến tờ khai xuất nhập khẩu, nguyên phụ liệu, sản phẩm, định mức sản xuất và đặc
biệt là thông tin tổng nhập, xuất, tồn trong kỳ của công ty mình trên hệ thống khai báo hải
quan điện tử, Công ty TNHH TM Hải Minh đã tri ển khai xây dựng Cổng dịch vụ cung
cấp thông tin. Đây là một trang thông tin điện tử được xây dựng trên nền công nghệ hiện
đại, được bảo đảm an toàn dữ liệu và an ninh thông tin cho phép cung cấp dữ liệu, thông
tin tới từng khách hàng một cách trực quan nhất theo thời gian thực. Quý khách hàng có
thể sử dụng Cổng dich vụ này theo hướng dẫn như sau:
为了帮助客户访问，跟踪信息，进出口报关单相关信息，原辅料，产品，产
品定量及特别是公司在电子报关系统中的进，出，库存在周期中的总量信息。海明
贸易责任有限公司已展开建立提供信息服务平台.这是建立在现代技术的电子信息
平台，以确保数据提供者提供的信息安全，让每未客户按实时以最直观的方式接收
到信息.客户可以按以下指导使用服务平台：
On purpose of assisting customers in accessing, retrieving information and data relating
to import and export declarations, materials, products, product norms and especially
information about statement of the use of materials/supplies, machinery, equipment, and
exported goods on Vietnam Automated Cargo Clearance System, Hai Minh has
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developed a Portal to provide information. This is a web Portal built on modern
technologies, is to ensure the safety and security of data and information. This website
can provide information to each customer in real time. Customers can use this Portal
under the following guidelines:
1. Đăng nhập vào website 登录网页 Log on website
Địa chỉ Website: www.haiminhco.vnhoặc www.haiminhlogistics.com
网页地址:www.haiminhco.vn或者www.haiminhlogistics.com
Website address: www.haiminhco.vn/en or www.haiminhlogistics.com/en
Quý khách hàng sau khi vào website thì tiếp tục truy cập vào Cổng dịch vụ thông qua
chức năng “Tra Cứu” trên menu của website.

顾客登录网页后通过“搜索”继续访问网页人服务平台.
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After accessing the website, you continue to access the Service Portal through the "Look
up" on the menu bar of the website as following picture:

Phần thông tin đăng nhập hiện ra, Quý khách hàng gõ mã số thuế của công ty mình
(VD: 3600615508).

登录系统信息显示如图,客户输入公司税号(例如:3600615508)
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Login section appears, customers type in the User Name and Password as following (VD:
3600615508).

Mật khẩu: Để đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin, chúng tôi cung cấp mỗi khách
hàng một mật khẩu ngẫu nhiên khác nhau. Quý khách hàng vui lòng cung cấp tên và
thông tin của người chịu trách nhiệm được quý công ty ký tên kýđóng d ấu xác nhận và
scan bảng xác nhận đó về cho Anh Dương (SĐT: 0908.390591, địa chỉ mail:
duongnguyen@haiminhco.vn) để được thông báo trực tiếp mật khẩu của công ty mình.
Sau khi đăng nhập thành công, Quý khách hàng vui lòng đổi mật khẩu để bảo mật thông
tin.Trong quá trình sử dụng, nếu quên mật khẩu cũng vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc
email trên để chúng tôi cài đặt mật khẩu mới. Vấn đề bảo mật thông tin tại công ty quý
công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm.
密码：为保证信息绝对安全,我们随机提供给每位客户不同的密码.烦请客户提
供负责人姓名及联络信息（如附件，贵公司签字盖章及扫描该确认件给阳先生（电
话号吗：0908390591，邮件地址：duongnguyen@haiminhco.vn）以便直接通知密码
给贵公司，登录成功后，客户请更改密码以便确保信息安全.使用过程中如忘记密
码请联系以上电话以便我们提供新的密码给您.关于在贵公司登录主页的保密信息
问题由贵公司承担全部责任.
User name: Tax code of your company.
Password: To ensure absolutely safety information, we provide each customer a different
random password. Customers please contact to Mr. Duong (phone number: 0908.390591)
to get your company password. After successful login, please change your password to
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secure your information. In process of using service, if you lost your password please
also contact to Mr. Duong so that we can provide to you a new password. After we
provide password, your company have to take responsible for the confidentiality of
information at your company
Notes: Each customer is provided one account to access the service Portal and can access
the information of your company only, Cannot access the information of other
companies.
Ghi chú:Mỗi khách hàng được Công ty TNHH TM Hải Minh cung cấp 1 tài khoản
để truy cập vào Cổng dịch vụ và chỉ xem được thông tin của đơn vị mình mà không thể
xem được thông tin của các đơn vị khác.
备注:海明贸易责任有限公司提供给每位客户 1 个账号以进入服务平台跟踪信
息及只可以查看本单位的信息,不可查看其它单位的信息.
2. Đổi mật khẩu:更改密码: Change Password
Chọn vào dấu mũi tên trỏ xuống bên tay phải vào chọn vào Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:nhập mật khẩu hiện tại
Mật khẩu mới: gõ mật khẩu mà mình muốn đặt
Nhập Lại: Nhập lại mật khẩu mới một lần nữa
Sau đó ấn vào nút đổi mật khẩu.
点击向下箭头在右侧选择更改密码
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旧密码:输入现在的密码
新密码:输入要更改的密码
确认密码:再次输入更改的密码
之后按更改密码键.
Click on the arrow pointing down on the top-right hand side and select Change Password

Old Password: Type your current password.
New Password: Type your new password as your choice
Retype Password: Type your new password the second time.
After that, please click on Change Password button.

3. Thanh công cụ sử dụng:使用工具栏: TOOL BAR
Thanh công cụ sử dụng bên tay trái:
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使用工具栏在左侧:
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You can find Tool Bar on your left hand side:

3.1. Loại hình Gia Công 加工类型 Processing Form
Hợp đồng: Thể hiện danh cách các hợp đồng gia công, nhấp vào số hợp đồng
(màu đỏ) sẽ thể hiện thêm các thông tin chi tiết để xem như nguyên phụ liệu, sản
phẩm, thiết bị và định mức\
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合同:显示各项加工合同名称，点击合同号（红色）将显示更详细的信息，如原辅料，产
品，设备和定量.

Contract: Show the processing contract list, when clicking the contract number
(in red), it will show more detailed information of the contract such as materials,
products, equipment and norms

Nguyên phụ liệu:sẽ thể hiện ra các hợp đồng, muốn xem nguyên phụ liệu cho hợp
đồng nào thì chọn hợp đồng đó:

Muốn lọc ra mã nguyên phụ liệu nào gõ vào Mã NPL hoặc Tên NPL ấn vào nút Lọc sẽ
thể hiện chi tiết Mã NPL cần lọc nếu có.
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Tại cột tổng nhập và tổng xuất muốn xem chi tiết những tờ khai nào nhập nguyên
liệu này cũng như xu ất nguyên liệu này thì nhấp chọn vào số lượng nhập xuất của từng
mã NPL tương ứng sẽ hiển thị ra chi tiết các tờ khai nhập và tờ khai xuất tương ứng với
tổng số lượng nhập và xuất đó.

原辅料:将显示出各合同号,如需查看某份原辅料合同就点击该合同编号.

如需筛选出某个原辅料编码就输入该原辅料编码或者原辅料品名后点击筛选
键,之后系统将显示筛选出的该原辅料编码详细信息.
在总计进口和总出口想查看是哪些报关单进口此类原料,哪些出口报关单出此
类产品即点击相应的原辅料编码的进出数量,将显示出进出口报关单细节及相应的
进出口总数.
Materials: Show the list of Contract, click on any contract to find the list of
Materials of that contract.
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In order to find out any materials, you just type the Material Code or Name
ofMaterial into the typing area before the Filter Button. It will show you detailed
information of the Material.
In Total Imports and Total Export column, you can find the detailed information of
the export and import declarations that used to import or export this material. To do that,
you just click on the number of Import and Export of that this material.
Sản phẩm: Muốn xem sản phẩm của hợp đồng gia công nào thì chọn hợp đồng
gia công đó

Muốn coi chi tiết danh sách các tờ khai xuất cho từng mã sp thì nhấp chọn tại dòng tổng xuất của
mã sản phẩm muốn coi
产品:如需查看某份加工合同的产品即点击该加工合同编号.
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如需查看出口报关单上各个产品编码的详细信息即点击该产品编码的总出口栏.

Product: Click on any processing contract to find its product list.

Click on the number of Total Export of any Product code to find its detail list of export
declarations.
Máy móc thiết bị: Dùng để coi máy móc thiết bị có trong từng hợp đồng, cách
xem tương tự như đối với sản phẩm

机械设备：用于查看每份合同的机械设备，查看方法如同查看产品方法。
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Machinery, Equipment: show the list of machine and equipment used in each
contract. The use of this application is the same as Product column.

Định mức: Chọn hợp đồng cần xem cho đinh mức của mỗi mã sản phẩm

定量：点击合同相应的产品编码。
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Norm: Click on the contract to find the Norms of each Product code.

Tờ khai nhập khẩu: Chọn hợp đồng để xem tất cả các tờ khai nhập khẩu cho hợp
đồng đó

Để lọc ra các thông tin chi tiết cần coi: như số tờ khai gõ vão số tờ khai rồi ấn vào
biểu tượng lọc
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Muốn lọc các tờ khai luồng xanh, luồng vàng hay luồng đỏ bằng quy tắc stick vào là
lọc theo điểu đó bỏ stick là không lọc.
进口报关单：单击合同号以查看该合同的所有进口报关单。

筛选需查看的详细信息：比如输入报关单号后点击筛选.
如需筛选绿色，黄色或红色通道报关单则点击插入筛选，不插入为不筛选。
Import declaration: Click the contract to see all of its import declarations

To clarify the detailed information of any declarations, type the number of
declarations into the box of filter section.
In order to select green, yellow or red lines by sticking on is clarifying or sticking
again to unselect.
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Tờ khai xuất khẩu: Chọn hợp đồng để xem tất cả các tờ khai xuất khẩu cho hợp
đồng đó mọi thao tác cũng giống như tờ khai nhập khẩu.
出口报关单：点击合同以查看该合同的全部出口报关单，操作方式同查看进

3.2.

口报关单方式.
Export declaration: all of the steps are the same as above Import Declaration.
Loại hình SXXK và Loại hình Chế xuất 生产出口类型和出口加工型.
Nguyên phụ liệu:Xem tổng tồn của từng Mã NPL và nhấp vào mã nguyên phụ
liệu (chữ màu đó) thì sẽ thể hiện ra chi tiết các tờ khai nhập cho mã NPL đó

原辅料:需查看每个原辅料编码的总库存量即点击原辅料编码(红色字)后将显示出
该原辅料编码的报关详细信息.
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Material: show total inventory of each Material code. Click on any Material code
(in red) to find its detailed list of import declaration

NPL-Đơn giá: dùng phục vụ để tham chiếu trị giá xuất xứ và mã hs sau khi đổ file
excel theo cấu trúc (theo file đính kèm)
原辅料-单价:转换成 excel 档之后（随附件档），用于对照产地产品价值及
HS 编码。
Material - Unit price: it’s used to reference original value and HS code by upload
excel file according to form.
Nhập xuất trong kỳ: Nhập vào khoảng thời gian muốn xem tổng tờ khai nhập,
tổng tờ khai xuất và tồn trong kỳ. Nhập vào số lượng tờ khai nhập hoặc tờ khai
xuất sẽ thể hiện ra danh sách chi tiết các tờ khai nhập và tờ khai xuất.
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本期内进口:输入需查看的本期内某时间段总进口报关单，总出口报关单和总库存量。
输入进口或出口报关数量系统将显示出进口和出口的详细报关内容.

Import and export in the period: Type period of time that you want to see
import-export declarations and inventory in that period. Click on total import or
export of any Material code to show the detailed list of import-export declarations.

Sản phẩm: Tại mỗi mã sản phẩm (mã sp) có thể xem được các tờ khai xuất nào
xuất cho sản phẩm đó. Xem định mức cấu thành nên sản phẩm đó ở mũi tên trỏ ở
đầu dòng……
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产品:根据每种产品编码可查出,哪些报关单是为该产品申报出口的,可在箭头指向
处查看构成产品的定量.

Product: Click on any material code to find the list of export declarations for that
material. Click on the Pointer at the first column of the table to find the norms for that
material.
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Định mức theo NPL: Thể hiện các mã nguyên phụ liệu, muốn tìm một mã
nguyên phụ liệu gõ vào mã nguyên phụ liệu và ấn vào nút lọc

原辅料定量 :体现各个原辅料编码,需寻找某个原辅料编码时即输入该原辅料编码
及点击筛选.

Material Norm: Type material code in to the box and click on Filter to find the
Material
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Nhấp chọn từng mã nguyên phụ liệu sẽ thể hiện ra danh sách các sản phẩm dùng mã
nguyên phụ liệu đó

点击原辅料编码将显示出使用该原物料编码的各类产品名单.

Click on any Material code to show the list of Product that used this material.

Trang 21

Tờ khai nhập khẩu: Có rất nhiều điều kiện để lọc, mặc định hiển thì tất cả tờ khai
nhập trong vòng 30 ngày, muốn lọc theo điều kiện nào thì chọn điều kiện tương ứng như:
số tờ khai, vận đơn, hợp đồng thương mại, luồng xanh, vàng, đỏ lọc ngày hôm nay, trong
vòng 10 ngày hay tất cả, có thể kết hợp nhiều điều kiện cùng lọc.
Vd: lọc ra luồng đỏ trong vòng 10 ngày: bằng cách nhấp chọn 10 ngày và stick
chọn đỏ, bỏ stick vàng và xanh.

进口报关单:有许多筛选条件,默认显示 30 天内所有的进口报关单,需要按哪
个条件筛选就选择相应的条件如:报关单号,海运提单号,贸易合同,绿色,黄色,红色通
道,今天内,10 天内或者全部,可以同时选择多种条件筛选.
提醒:筛选 10 天内红色通道报关单:点击选择 10 天及插入选红色，放弃黄色及绿色。
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Import declaration: there are many conditions to clarify; it defaults to showing
all import declarations within 30 days; if you want to clarify any condition, choose the
corresponding condition, example: account number, bill, commercial contract, greenyellow-red line clarify within 10 days or all, you can combine lots of conditions to
clarify.
Example: filter red line within 10 days: click on 10 days, select red, unselect
yellow and green.

Tờ khai xuất khẩu: thao tác cũng giống như chức năng tờ khai nhập khẩu
出口报关单：操作方式如同进口报关单.
Export declaration: all of the steps are the same as Import declaration
3.3. Loại hình khác 其他类型 Other forms
Tờ khai nhập khẩu: Thao tác giống các chức năng tờ khai nhập khẩu trên
进口报关单:操作方式及职能同以上进口报关单方式.
Import declaration: same as above
Tờ khai xuất khẩu: Thao tác giống các chức năng tờ khai xuất khẩu trên
出口报关单:操作方式及职能同以上出口报关单方式.
Export declaration: Same as above
4. Kết xuất dữ liệu ra file excel: ở tất cả các màn hình mà nhìn thấy biểu tượng
导出数据到 excel 档：所有屏幕上都有显示图标.
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Nhấp vào thì tất cả dữ liệu đã lọc sẽ đổ vào file excel thường thì biểu tượng này sẽ
nằm ở tiêu đề của cột đầu tiên
点击已经筛选的所有数据导入文档的图标通常位于第一列的图标。
Export data to excel: In all of the screen, there is a excel icon on top – left hand side
of the table, Click on Excel icon to export current information.

5. Đăng xuất khỏi hệ thống 登出系统
Nhấn vào nút đăng xuất bên góc tay phải dưới mũi tên cạnh tên công ty để đảm
bảo không có cá nhân nào đăng nhập vào hệ thống nếu không có mật khẩu.

点击旁边的公司名称的箭头下方注销按钮的右上角，以确认在没有密码的情
况下没有人登录系统。

Log out the system: click on the narrow icon on top right screen, and then click
on “log out”. This is to insure that anyone cannot log in system unless they have
password
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6. Tính năng mới:新功能 New function
Sau khi chốt tồn năm 2016 sau báo cáo BC 15 của Quý khách hàng chính xác, công
Ty Hải Minh sẽ cập nhật thêm tính năng tồn đầu kỳ chính là tồn cuối của năm 2016, nhập
xuất tồn và tồn cuối kỳ theo từng thời điểm tại chức năng Nhập xuất trong kỳ để quý
khách hàng luôn biết chính xác lượng tồn.
确认客户的 BC15 报告准确后，结清 2016 年库存量后，海明公司将更新增加
初期库存量为 2016 年末期库存量，进按本期内进出口每个时间段更新进出库存量
及末期库存以便客户了解正确的库存量。
After fixing inventory 2016, Hai Minh will update “beginning inventory 2017” data
which is ending inventory of 2016. Import, export, inventory information from time to
time in order to customer can exactly track inventories.

Nơi nhận 接收者：

经理

- Khách hàng (để thông báo);
客户（以通报形式）；
- Bộ phận XNK (để thực hiện);
进出口部门（以执行方式）；
- Bộ phận IT (để thực hiện);
IT 部门（以执方式）
- Lưu:VT, HM.
保存：VT,海明

刘氏明贤
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CTY TNHH THƯƠNG MẠI HẢI MINH
海明贸易责任有限公司
Hai Minh Trading and Forwarding Co., LTD

PHIẾU ĐĂNG KÝ NGƯỜI SỬ DỤNG
使用人登记单
(Registration Form)
Tên công ty 公司名:......................................................................................................................
(Company name)
Địa chỉ 地址: .................................................................................................................................
(Address)
Tên người dùng 使用人姓名: ......................................................................................................
(Name of User)
Bộ Phận 部门: ..............................................................................................................................
(Dep’t)
Email 邮件地址:............................................................................................................................
ĐiệnThoại 电话: ............................................................................................................................
(Phone)

(Chức vụ, Ký tên, đóng dấu)

(职务,签字,盖章)

(Position, sign, stamp)
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