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NỘP PHÍ HẠ TẦNG QUA HỆ THỐNG VIETINBANK eFAST

Hướng dẫn nộp phí hạ tầng qua VietinBank eFAST

ĐĂNG NHẬP

ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập vào chương trình VietinBank eFAST là an toàn và dễ dàng. Tất cả thông tin cần thiết là tên đăng nhập của Quý khách (được lựa chọn khi
đăng ký) và mật khẩu Khách hàng tạo ra ở lần đăng nhập đầu tiên.

B1: Quý khách truy cập vào màn hình Đăng nhập của
chương trình VietinBank eFAST bằng cách:
Vào trang web của NHCT tại địa chỉ www.vietinbank.vn,
trên thanh menu dành cho doanh nghiệp, nhấn nút Đăng
nhập. Hoặc
Truy
cập
trực
tiếp
tại
chỉ https://ebanking.vietinbank.vn/efast/login.do

địa

B2: Tại màn hình đăng nhập, Quý khách:


Nhập tên đăng nhập: tên người dùng đã đăng ký của
Quý khách trên chương trình VietinBank eFAST.



Nhập mật khẩu: mật khẩu truy cập chương trình.



Nhấn nút Chấp nhận.

Sau khi đăng nhập thành công, Quý khách sẽ được chuyển
đến màn hình trang chủ của chương trình.
Trường hợp Quý khách nhập sai mật khẩu 03 lần liên tiếp,
chương trình sẽ yêu cầu nhập thêm chuỗi bảo mật để đăng
nhập vào chương trình.
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TRANG CHỦ
Đăng nhập

TRANG CHỦ
VietinBank eFAST tương thích với tất cả các thiết bị bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Chương
trình được thiết kế để mang đến cho Quý khách những trải nghiệm tốt nhất, nhanh nhất, dễ dàng nhất khi sử dụng dịch vụ. Màn hình trang VietinBank
eFAST bao gồm 06 nhóm tác vụ chính.
1. Nhóm thanh tác vụ ngang bên trên gồm các chức
năng Trang chủ, Thông báo, Hòm thư, Thông tin doanh
nghiệp, Đổi mật khẩu và Thoát.
2. Nhóm thông tin đăng nhập hiển thị thông tin cơ bản
về người dùng đang sử dụng chương trình như họ tên
và vai trò người dùng, tên doanh nghiệp, thời gian
đăng nhập gần nhất.
3. Nhóm menu tác vụ trái hiển thị các SPDV đã được
khách hàng đăng ký sử dụng trên chương trình
VietinBank eFAST.
4. Nhóm nội dung chính ở giữa hiển thị các ô tác vụ ưa
thích, giúp người dùng dễ dàng truy cập nhanh với các
dịch vụ chính thường xuyên được sử dụng. Người dùng
có thể tùy biến nội dung của các ô tác vụ ưa thích bằng
cách nhấn vào biểu tượng cây bút
ô tác vụ.

khi di chuột qua

5. Nhóm menu phải hiển thị thông tin về các ưu đãi, các
sản phẩm & dịch vụ mới của NHCT.
6. Nhóm thanh tác vụ ngang bên dưới bao gồm các
thông tin về NHCT, SPDV dành cho KHCN và KHDN,
các công cụ hỗ trợ khác.
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DỊCH VỤ THANH TOÁN HÓA ĐƠN
Đăng nhập -> Dịch vụ thanh toán hóa đơn -> Nộp phí hạ tầng HCM

KHỞI TẠO GIAO DỊCH
Chức năng hỗ trợ Quý khách trong việc theo dõi các khoản phí đến kỳ phải nộp và thực hiện nộp thông qua chương trình VietinBank eFAST.
Khi đăng nhập vào chương trình VietinBank eFAST, Quý
khách được dẫn đến màn hình trang chủ.

B1: Từ cửa sổ tác vụ bên trái, chọn Dịch vụ thanh toán
hóa đơn -> Nộp phí hạ tầng HCM

B2: Trên màn hình Nhập thông tin.


Chọn một tài khoản thanh toán từ danh sách tài khoản
thả xuống. Số dư khả dụng của tài khoản tự động
hiển thị.



Có 02 cách để nhập thông tin Mã số thuế


Thủ công nhập Mã số thuế. Hoặc:



Nhấn vào biểu tượng kính lúp

, chọn thông tin

từ danh sách.


Nhấn Tìm kiếm, chương trình tự động vấn tin các
khoản phải nộp.



Nhấn nút Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo.
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B3: Bước tiếp theo quý khách sẽ được yêu cầu Xác
nhận lại chi tiết giao dịch đã được nhập ở màn hình trước đó.


Khi chắc chắn các thông tin chi tiết chính xác, nhấn nút
Chuyển kiểm soát để chờ phê duyệt



Nếu quý khách cần thay đổi thông tin giao dịch, nhấn
nút Quay lại để trở về màn hình trước đó.

B4: Hoàn thành! Thông báo giao dịch thành công sẽ hiển thị
trên màn hình kèm theo thông tin chi tiết giao dịch.


Để lưu thông tin người nhận vào danh bạ người thụ
hưởng, nhấn nút Lưu danh bạ.



Trường hợp quý khách muốn tiếp tục thực hiện một
giao dịch chuyển tiền trong hệ thống khác, nhấn nút Tạo
giao dịch mới.
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PHÊ DUYỆT GIAO DỊCH
Phê duyệt giao dịch là một quy trình dễ hiểu, dễ làm và bảo mật, áp dụng cho các Khách hàng của dịch vụ VietinBank eFAST với vai trò người phê duyệt

B1: Trên màn hình danh sách giao dịch chờ phê
duyệt.


Để phê duyệt giao dịch theo lô.


Chọn các giao dịch cần phê duyệt.



Nhấn nút Phê duyệt để chuyển sang màn hình
tiếp theo.



Để phê duyệt từng giao dịch riêng lẻ.


Nhấn chọn số giao dịch cần phê duyệt.



Rà soát lại các thông tin về giao dịch chờ phê
duyệt trên màn hình chi tiết giao dịch.



Nhấn nút Phê duyệt để chuyển sang màn
hình tiếp theo.

B2: Trên màn hình Xác thực.


Nhập mật khẩu Keypass/VietinBank OTP.



Chọn hiện mật khẩu nếu Quý khách muốn xem mật
khẩu Keypass/VietinBank OTP đã nhập.



Nhấn nút Chấp nhận để chuyển sang màn hình tiếp
theo.
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B3: Hoàn thành! Thông báo phê duyệt giao dịch thành
công sẽ hiển thị trên màn hình kèm theo thông tin chi tiết
giao dịch.


Nhấn nút Quay lại về danh sách giao dịch chờ phê
duyệt.

7

Hướng dẫn nộp phí hạ tầng qua VietinBank eFAST

TỪ CHỐI GIAO DỊCH
Nếu Khách hàng với vai trò người dùng phù hợp trên VietinBank eFAST nhận thấy có thông tin lỗi trong giao dịch được chuyển đến chờ phê duyệt,
Khách hàng có thể từ chối giao dịch. Chọn từ chối giao dịch nghĩa là giao dịch đó không được chuyển đi để xử lý tiếp, giao dịch sẽ bị chuyển sang trạng
thái "Bị từ chối". Những người dùng khác có thể nhìn thấy lý do bị từ chối khi xem chi tiết giao dịch.

B1: Trên màn hình danh sách giao dịch chờ phê
duyệt.


Để từ chối giao dịch theo lô.


Chọn các giao dịch cần phê duyệt.



Nhấn nút Từ chối để chuyển sang màn hình tiếp
theo.



Để từ chối từng giao dịch riêng lẻ.


Nhấn vào số giao dịch cần phê duyệt.



Rà soát lại các thông tin về giao dịch chờ phê

duyệt trên màn hình chi tiết giao dịch.


Nhấn nút Từ chối để chuyển sang màn hình tiếp
theo.

B2: Trên màn hình Xác thực


Nhập nội dung từ chối.



Nhập mật khẩu Keypass/VietinBank OTP.



Chọn hiện mật khẩu nếu Quý khách muốn xem mật
khẩu Keypass/VietinBank OTP đã nhập.
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Nhấn nút Chấp nhận.

B3: Hoàn thành! Thông báo từ chối giao dịch thành công
sẽ hiển thị trên màn hình kèm theo thông tin chi tiết giao
dịch.


Nhấn nút Quay lại về danh sách chờ phê duyệt.
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NỘP PHÍ HẠ TẦNG TẠI ĐIỂM GIAO DỊCH VIETINBANK

Hướng dẫn nộp phí hạ tầng tại điểm giao dịch VietinBank

1

Đến điểm giao dịch VietinBank trên toàn quốc

2
3

Nộp phí hạ tầng

4

Giải phóng hàng hóa

Sau khi nhận được Thông báo nộp phí từ Cảng vụ đường thủy
nội địa Thành phố Hồ chí Minh, Doanh nghiệp đến bất kỳ điểm
giao dịch VietinBank trên toàn quốc để thực hiện nộp phí hạ
tầng

VietinBank hướng dẫn trực tiếp Doanh nghiệp thực
hiện nộp phí hạ tầng qua hệ thống VietinBank

Gạch nợ và xuất Biên lai thu phí
VietinBank tự động gửi xác nhận thông tin thu phí hạ
tầng thành công cho Cảng vụ đường thủy nội địa Thành
phố Hồ chí Minh. Hệ thống thu phí hạ tầng tự động gạch
nợ và xuất Biên lai thu phí cho Doanh nghiệp

Hệ thống thu phí hạ tầng tự động kết nối liên
thông với hệ thống các Cửa khẩu/Cảng biển để
thực hiện giải phóng hàng hóa cho Doanh nghiệp
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