
QUY ĐỊNH NHẬP DỮ LIỆU CẢNG BẾN 

1. Đăng nhập hệ thống 

- Truy cập địa chỉ http://cangben.viwa.gov.vn/dangnhap để đăng nhập hệ thống 

- Nhập chính xác tên đăng nhập + mật khẩu theo công văn Cục  đã gửi xuống các Cảng vụ 

2. Hướng dẫn thay đổi thông tin người dùng, đổi mật khẩu: 

- Lần đầu tiên đăng nhập hệ thống sẽ hiển thị Form cập nhật thông tin người dùng và bắt buộc 

phải thay đổi chính xác thông tin người dùng : 

 

- Để thay đổi thông tin người dùng hoặc đổi mật khẩu có thể vào menu ở góc phải màn hình như 

hình dưới đây:  

http://cangben.viwa.gov.vn/dangnhap


 

- Để đổi thông tin người dùng => Click vào menu Đổi thông tin người dùng 

- Để đổi mật khẩu => Click vào menu Đổi mật khẩu 

 

- Click Đăng xuất để thoát khỏi hệ thống 

3. Hướng dẫn nhập mới thông tin cảng bến 

- Nhập thông tin cảng bến chia làm 2 bước: 

- Bước 1: Nhập toàn bộ thông tin cảng bến trừ 2 thông tin Ảnh và Vị trí trên bản đồ 

- Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống nhảy đến Form nhập thông tin cảng bến như sau : 





 

- Chú ý :  

+ Các thông tin có dấy (*) là những thông tin bắt buộc phải nhập 

+ Các danh mục Tỉnh thành, Quận huyện, Phường xã, Sông có tính năng cho phép gõ ký tự 

vào để tìm kiếm nhanh. 

+ Mục loại hàng hóa: cho phép chọn nhiều loại hàng hóa (Nếu thiếu loại hàng hóa nào có 

thể báo về số điện thoại Mr Hùng 0916.8485.345 để bổ sung thêm loại hàng hóa) 

+ Upload các File tài liệu liên quan đến cảng bến  

+ Sau khi nhập đẩy đủ thông tin xong nhấn nút Lưu Cảng Bến để lưu dữ liệu vào hệ thống 

 

+ Hệ thống sẽ cảnh báo những trường còn thiếu nếu chưa nhập dữ liệu: 



 

Bước 2:  Bổ sung vị trí và hình ảnh cho cảng bến 

- Sau khi đã nhập hết các cảng bến vào hệ thống sẽ tiến hành bước 2 là cập nhật hình ảnh + 

vị trí của cảng bến trên bản đồ. 

- Quy định cập nhật ảnh : 

 Nếu là Cảng : yêu cầu nhập tối thiểu 3 ảnh kèm theo mô tả về ảnh đó 

 Nếu là Bến : yêu cầu cập nhật tối thiểu 1 ảnh kèm theo mô tả về ảnh đó 

 Ảnh cảng bến phải là ảnh mới chụp ( hệ thống sẽ tự động kiểm tra ngày tháng năm để 

kiểm tra ảnh mới hay ảnh cũ và thông báo nhập lại ảnh 

 Ảnh có độ phân giải cao, kích thước tối thiểu 600x600px, có kích thước <5MB 

 Ảnh phải chụp đúng cảng bến, và chụp đúng vào trọng tâm cần mô tả cảng bến: ví dụ: 

ảnh toàn cảnh cảng bến, ảnh hệ thống bốc xếp, ảnh kho bãi, ảnh cầu tàu, ảnh bãi 

container…. 

- Quy định cập vị trí của cảng bến trên bản đồ: 

 Yêu cầu lấy tối thiểu 4 điểm tọa độ của 4 góc cảng bến 

 Đơn vị nào có máy Garmin để lấy tọa độ GPS cảng bến có thể liên hệ với Mr Hùng 

0916.845.345 để hướng dẫn sử dụng cách lấy tọa độ cho cảng bến 



 Sau khi các đơn vị nhập thông tin cảng bến xong, tiến hành lấy tọa độ cảng bến như sau: 

- Bước 1: Chuẩn bị 1 máy điện thoại có hệ điều hành Adroid , yêu cầu có 3G 

- Bước 2: Cài đặt phần mềm hỗ trợ lấy tọa độ cảng bến 

 Sau khi đã có thông tin tọa độ cảng bến tiến hành nhập vào hệ thống như sau:  

- Click nút  

- Nhập lần lượt các tọa độ đã đo được từ thực thế vào Form (tối thiểu 4 tọa độ) 

 
- Nhập xong click “Nhập tọa độ” để lưu 

 


