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Chào mừng Quý khách đến với dịch vụ nộp phí hạ tầng
cảng biển khu vực Thành phố Hồ Chí Minh theo hình
thức liên kết từ cổng thông tin điện tử của Cảng vụ tới
tài khoản Ngân hàng (Ecommerce) của Vietcombank.
Quý khách có thể dễ dàng thực hiện nghĩa vụ thanh toán
phí hạ tầng cảng biển tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
trên website của Cảng vụ đường thủy nội địa Thành phố
Hồ Chí Minh khi Quý khách hàng có tài khoản và sử dụng
một trong các nền tảng sau đây:
»» Ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân VCB
Digibank
»» Ngân hàng số dành cho doanh nghiệp VCB DigiBiz
»» Ngân hàng số tại các Ngân hàng khác
Chỉ với các thao tác đơn giản và nhanh chóng, Quý khách
hãy thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo các bước hưỡng
dẫn chi tiết dưới đây!
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Đăng nhập vào trang khai báo nộp phí của Cảng
vụ đường thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh tại
đường dẫn https://thuphihatang.tphcm.gov.vn/
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Thực hiện khai báo tờ khai phí tại mục Nộp phí cơ
sở hạ tầng, chọn “1. Khai báo nộp phí”

3

Tại mục Nộp phí cơ sở hạ tầng, chọn “2. Thanh
toán quét mã QR, Ecom” để thanh toán.
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Bước 4: Chọn nút “Tạo đơn hàng”.
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Tại Hình thức thanh toán, chọn “2. Tài khoản ngân
hàng” và nhấn “Chọn thông báo phí”.
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Chọn “Ký số để xác nhận thanh toán đơn hàng”
và thực hiện ký số. Nhấn “Lưu lại” để hoàn tất.
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Chọn “Click và thanh toán tại đây”

Lưu ý:
»» Đường dẫn thanh toán có hiệu lực trong vòng 15 phút
kể từ lúc khởi tạo.
»» Khách hàng chỉ sử dụng 1 đường link cho 1 lần thanh toán.
8

Chọn Ngân hàng thanh toán

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÓ TÀI KHOẢN VIETCOMBANK

1

Lựa chọn kênh giao dịch và nhập “Tên đăng
nhập”, “Mật khẩu” và “Mã kiểm tra”
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Chọn Tài khoản thanh toán, Phương thức xác thực,
và nhấn “Xác nhận”
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Nhập mã OTP

4

Hệ thống thu phí hiển thị kết quả giao dịch
thành công. Nhấn phím F5 để hệ thống thu phí
kiểm tra cơ sở dữ liệu ghi nhận giao dịch.

Lưu ý: Trong trường hợp trạng thái chưa chuyển đổi “Thanh
toán thành công”, vui lòng nhấn thêm 1-2 lần phím F5.
ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÓ TÀI KHOẢN NGOÀI
VIETCOMBANK

Khách hàng thực hiện đăng nhập vào Internet Banking
của Ngân hàng thanh toán => Xác thực giao dịch theo
quy định của Ngân hàng thanh toán => Nhận thông tin
về kết quả giao dịch tại màn hình thu phí tương tự như
Khách hàng có Tài khoản Vietcombank.
Hệ thống thu phí hiển thị kết quả giao dịch thành công.
Nhấn phím F5 để hệ thống thu phí kiểm tra cơ sở dữ
liệu ghi nhận giao dịch.

Lưu ý: Trong trường hợp trạng thái chưa chuyển đổi “Thanh
toán thành công”, vui lòng nhấn thêm 1-2 lần phím F5
Danh sách Ngân hàng chấp nhận hình thức Ecommerce Liên kết
từ Hệ thống thu phí với Tài khoản Ngân hàng
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Tên viết tắt
VIETCOMBANK
ACB
Donga Bank
HDBANK
IVB
OCB
OCEANBANK
PVCOMBANK
SHB
TECHCOMBANK
TPBANK

Tên Ngân hàng
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
Ngân hàng TMCP Đông Á
Ngan hàng HDBank
Ngân hàng TNHH Indovina (IVB)
Ngân hàng Phương Đông (OCB)
Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương (OceanBank)
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội(SHB)
Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (TechcomBank)
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng
dịch vụ của Vietcombank.
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