HƯỚNG DẪN LẤY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRÊN VNPT
PHƯỚC LONG PORT/ BÌNH DƯƠNG PORT
Khi thực hiện việc giao/ nhận container rỗng và hàng . Cảng/ Depot sẽ in “ PHIẾU BÁO TRA CỨU
HÓA ĐƠN”
Phiếu báo tra cứu hóa đơn bao gồm các thông tin khách hàng cần lưu ý như sau:
1. Số hóa đơn
2. Mã tra cứu hóa đơn trên cổng thông tin điện tử VNPT ( đối với các KH lấy HĐ theo trường
hợp 1)
3. Mã KH khách hàng ( Đối với các KH lấy HĐ theo trường hợp 2)
TRƯỜNG HỢP 1: Lấy HĐ theo mã tra cứu
Bước 1: KH đăng nhập vào đường link https://cangphuoclong.vnpt-invoice.com.vn
Bước 2: Vào phần tra cứu hóa đơn  tra cứu theo FKEY ( Hình 2)

Bước 3: nhập “Mã tra cứu” được cung cấp như trên “ phiếu báo tra cứu hóa đơn” sau đó nhập “mã
xác nhận” và click vào nút “tìm kiếm”

Bước 4: Hệ thống sẽ hiện thị HĐ điện tử , Khách hàng vui lòng click vào “ xem chi tiết” để kiểm tra
và lưu Hoá đơn điện tử hoặc in trực tiếp từ website tra cứu hóa đơn
TRƯỜNG HỢP 2: Lấy Hóa đơn theo Mã Khách Hàng
( Cảng Phước Long/ Bình Dương Port sẽ cung cấp ID và password cho các khách hàng có nhu cầu lấy
hóa đơn về với số lượng hóa đơn phát sinh trong tháng lớn
Lưu ý: Qúy khách vui lòng liên hệ đến phòng Thương Vụ Cảng Phước Long để được cung cấp ID và
password
Bước 1: KH đăng nhập vào đường link https://cangphuoclong.vnpt-invoice.com.vn
Bước 2: Nhấp vào “tra cứu Hóa đơn” và “tên đăng nhập” và “mật khẩu” (User và password ) mà
Cảng Phước Long/ Bình Dương Port cung cấp cho Qúy Khách Hàng )  “ Đăng nhập”

Bước 3: Hệ thống sẽ hiện thị HĐ điện tử , Khách hàng vui lòng click vào “ xem chi tiết” để kiểm tra
và lưu Hoá đơn điện tử hoặc in trực tiếp từ website tra cứu hóa đơn
Noted: Lấy thông tin hóa đơn và down về từ hệ thống invoice điện tử ( Kh sẽ lấy được tất cả các HĐ
phát sinh trong tháng)

