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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 trên ngân 
hàng trực tuyến VCB Digibank của Vietcombank.

Trước tiên, Quý khách hãy truy cập một trong các nền 
tảng sau đây để khởi tạo “Số thông báo nộp phí” của các 
loại hàng hóa tương ứng:
 » Cổng thông tin điện tử của Cảng vụ đường thủy nội 
địa Thành phố Hồ Chí Minh tại đường link: 
https://thuphihatang.tphcm.gov.vn

 » Phần mềm khai báo hải quan ECUSS-VNACCS đã 
được cài đặt tại máy tính của doanh nghiệp.

Ngay sau khi khởi tạo thành công, 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!

ĐỐI VỚI PHIÊN BẢN WEBSITE

Truy cập Trang chủ của Vietcombank và bấm vào 
nút VCB Digibank

1

Nhập “Tên đăng nhập”, “Mật khẩu” và “Mã kiểm tra”2



Tại mục Ngân sách nhà nước, chọn Phí cảng biển3

Chọn Tài khoản nguồn và chứng từ cần thanh 
toán tại mục “Thông tin nộp tiền” 

6

Chọn mã loại phí, mã đơn vị thu phí và nhập Mã số thuế 
đơn vị nộp phí (trường hợp Quý khách chọn Nộp thay)

5

Chọn hình thức nộp phí “Tự nộp” hoặc “Nộp thay”4



Chọn hình thức nhận mã OTP (SMS OTP/Smart 
OTP)

7

Nhập mã OTP8

Giao dịch thực hiện thành công.9



ĐỐI VỚI PHIÊN BẢN APP

Tải ứng dụng VCB Digibank trên App Store 
hoặc Google Play Store 

1

Nhập “Tên đăng nhập”, 
và “Mật khẩu”

2

Chọn hình thức nộp 
phí “Tự nộp” hoặc 
“Nộp thay”

4
Chọn Tài khoản nguồn 
và chứng từ cần thanh 
toán tại mục “Thông 
tin nộp tiền”

6

Tại mục Ngân sách 
nhà nước, chọn Nộp 
phí hạ tầng cảng biển

3

Chọn mã loại phí, 
mã đơn vị thu phí và 
nhập Mã số thuế đơn 
vị nộp phí (trường 
hợp Quý khách chọn 
Nộp thay)

5



Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7: 1900.54.54.13
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Cảm ơn Quý khách đã sử dụng 
dịch vụ của Vietcombank.

Chọn phương thức 
xác thực (SMS OTP/
Smart OTP)

7

Giao dịch thực hiện 
thành công.

9

Nhập mã OTP8


