
Cổng thông tin nhà cung cấp PPG

Đăng ký và kích hoạt tài khoản



Bước 1: Theo liên kết từ email 

mời của quý vị để đăng nhập

• Để xem email bằng ngôn ngữ địa phương, vui 

lòng chọn ngôn ngữ từ bảng nằm ở đầu email 

• Nhấp vào nút Register Now (Đăng ký ngay)
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Bước 2: Tiếp tục đăng ký
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• Chọn một ngôn ngữ khác ở phía trên bên phải 

để hoàn tất việc đăng ký như mong muốn

• Nhấp vào nút Continue with Registration

(Tiếp tục đăng ký)



Bước 3: Tạo tài khoản
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• Xem lại thông báo về Privacy (Quyền riêng 
tư)

• Nhập First Name (Tên) và Last Name (Họ)
của quý vị

• Nhập Phone Number (Số điện thoại) của 
quý vị

• Chọn Preferred Time Zone (Múi giờ thường 
dùng) của quý vị

• Nhập E-mail của quý vị

• Nhập Password (Mật khẩu)

• Nhập lại Password (Mật khẩu)

• Đọc và chấp nhận Terms and Conditions 
(Điều khoản và điều kiện)

• Nhấp vào nút Create Account (Tạo tài 
khoản)



Bước 4: Chào mừng quý vị

• Đăng nhập vào tài khoản mới của quý vị

• Nhập Password (Mật khẩu) của quý vị

• Nhấp vào nút Next (Kế tiếp)

• Trên trang Welcome to Supplier Registration 

(Chào mừng quý vị đến với Đăng ký nhà 

cung cấp), nhấp vào nút Next (Kế tiếp)

Lưu ý: Dấu kiểm Màu xanh lá cây trên menu bên 

trái cho biết rằng phần đó có tất cả thông tin bắt 

buộc được nhập. Tuy nhiên, hãy luôn kiểm tra để 

đảm bảo thông tin không bắt buộc được nhập đúng 

như mong muốn.

Nếu hiển thị hình tam giác màu xám, hãy nhấp vào 

tiêu đề của phần đó để điều hướng trở lại nội dung 

được nhập và hoàn thành bất kỳ dữ liệu bắt buộc 

nào còn thiếu.
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• Nhấp vào biểu tượng “?” ở phía trên bên phải để được trợ 

giúp trên trang

• Nhấp vào biểu tượng “?” bên cạnh tên trường để biết 

thêm thông tin chi tiết



Bước 5: Tổng quan công ty

Điền thông tin chi tiết trong mục Company Overview 
(Tổng quan công ty):

• Điền vào trường bắt buộc trong mục Company 
Overview (Tổng quan công ty): 

o Country of Origin* (Nước xuất xứ*) - quốc 
gia nơi công ty của quý vị đặt trụ sở. Điều 
này sẽ xác định thông tin bổ sung có thể bắt 
buộc, sẽ xuất hiện trong phần Additional 
Questions (Câu hỏi bổ sung)

o Does your business have a DUNS 
number?* (Doanh nghiệp của quý vị có 
mã số DUNS không?*) - mã bao gồm chín 
chữ số cho doanh nghiệp do Dun & 
Bradstreet cấp

o Legal Structure* (Cơ cấu pháp lý*) - cấu 
trúc sở hữu doanh nghiệp hoặc hình thức 
kinh doanh, các lựa chọn bao gồm LLC, 
quan hệ đối tác, sở hữu riêng, tập đoàn, v.v.

o Tax ID Number* (Mã số thuế*) 

• Điền bất kỳ thông tin không bắt buộc nào theo ý 
muốn

• Nhấp vào nút Next (Kế tiếp)
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• Nhấp vào biểu tượng “?” ở phía trên bên phải để được trợ 

giúp trên trang

• Nhấp vào biểu tượng “?” bên cạnh tên trường để biết 

thêm thông tin chi tiết



Bước 6: Chi tiết Doanh nghiệp

Hoàn thành phần Business Details (Thông tin 
doanh nghiệp):

• Điền vào các trường bắt buộc trong trường 
Business Details (Thông tin doanh nghiệp): 

o Commodity Codes* (Mã hàng hóa*) - mã 
xác định loại hàng hóa hoặc dịch vụ mà 
công ty của quý vị cung cấp

o Please select any currencies supported 
by your organization* (Vui lòng chọn bất 
kỳ đơn vị tiền tệ nào được tổ chức của 
quý vị hỗ trợ*) - nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) 
và sau đó chọn tất cả các đơn vị tiền tệ phù 
hợp

o Is your company involved in any of the 
following activities?* (Công ty của quý vị 
có tham gia vào bất kỳ hoạt động nào 
sau đây không?*) - nhấp vào Edit (Chỉnh 
sửa) và sau đó chọn tất cả các hoạt động 
phù hợp

• Điền bất kỳ thông tin không bắt buộc nào theo ý 
muốn

• Nhấp vào nút Next (Kế tiếp)
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• Nhấp vào biểu tượng “?” ở phía trên bên phải để được trợ 

giúp trên trang

• Nhấp vào biểu tượng “?” bên cạnh tên trường để biết 

thêm thông tin chi tiết



Bước 7: Địa chỉ

Điền chi tiết Contacts (Địa chỉ):

• Nhấp vào nút Add Addresses (Thêm địa chỉ)

• Điền vào trường bắt buộc Address Details (Chi tiết 
địa chỉ):

o What would you like to label this address?* (Quý vị 
muốn gắn nhãn địa chỉ này là gì?*) - tên địa chỉ; ví 
dụ: Trụ sở chính, Văn phòng Houston

o Which of the following business activities take 
place at this address? (Hoạt động kinh doanh nào 
sau đây diễn ra tại địa chỉ này?) (select all that 
apply chọn tất cả các câu trả lời phù hợp)* - tùy 
chọn: Nhận đơn đặt hàng, nhận thanh toán, v.v.

o How would you like to receive purchase orders for 
this fulfillment address?* (Quý vị muốn nhận đơn 
đặt hàng cho địa chỉ thực hiện này như thế nào?*) -
ví dụ: email

o Country* (Quốc gia*) - địa chỉ quốc gia

o Address Line 1* (Dòng địa chỉ 1*) - tên/số đường phố

o City/Town* (Thành phố/Thị trấn*) - địa chỉ thành 
phố/thị trấn

o Contact Label* (Nhãn liên hệ*) - nhãn liên hệ chính

o First Name* (Tên*) - tên của liên hệ chính

o Last Name* (Họ*) - họ của liên hệ chính

o E-mail* - địa chỉ email liên hệ chính

o Phone* (Điện thoại*) - số điện thoại liên hệ chính

• Nhấp vào nút Save Changes (Lưu thay đổi)

• Nhấp vào nút Next (Kế tiếp)
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Các nhà cung cấp được yêu cầu phải có địa chỉ chính và địa 

chỉ chuyển tiền trong hồ sơ ngay cả khi chúng giống nhau.



Điền chi tiết Contacts (Liên hệ):

• Nhấp vào nút Add Contact (Thêm liên 

hệ)

• Điền vào trường bắt buộc Contact 

Details (Chi tiết liên hệ): 

o Contact Label* (Nhãn liên hệ*) - một 

nhóm cụ thể trong đó có bao gồm liên hệ 

này (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ)

o First Name* (Tên*) - tên của liên hệ

o Last Name* (Họ*) - họ của liên hệ

o E-mail* - địa chỉ email liên hệ

o Phone* (Điện thoại*) - Số điện thoại liên 

hệ

• Nhấp vào nút Save Changes (Lưu thay đổi)

• Nhấp vào nút Next (Kế tiếp)
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Mỗi bản ghi địa chỉ phải có một liên hệ được liên kết với nó. 

Đó có thể là cùng một liên hệ.

Bước 8: Liên lạc



Điền chi tiết Diversity (Tính đa dạng):

• Nhấp vào nút Add Diversity 

Classification (Thêm phân loại tính đa 

dạng)

• Chọn Small Business Status and 

Diversity Classification (Tình trạng 

doanh nghiệp nhỏ và Phân loại tính đa 

dạng) phù hợp

• Nhấp vào nút Done (Hoàn tất)

• Nhấp vào nút Next (Kế tiếp)
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Dựa trên (các) phân loại đã chọn, các trường bổ sung sẽ hiển 

thị để có thể tải lên các chứng nhận thích hợp.

Bước 9: Tính đa dạng



Điền chi tiết Insurance (Bảo hiểm):

• Nhấp vào nút Add Insurance (Thêm 

bảo hiểm)

• Chọn Insurance (Bảo hiểm) phù hợp

• Điền vào trường bắt buộc Insurance (Bảo 

hiểm):

• Policy Number* (Mã số chính sách*)

• Insurance Limit* (Hạn mức bảo hiểm*)

• Expiration Date* (Ngày hết hạn*)

• Insurance Provider* (Nhà cung cấp 

dịch vụ bảo hiểm*)

• Nhấp vào nút Save Changes (Lưu thay đổi)

• Nhấp vào nút Next (Kế tiếp)
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Sử dụng nút Add Insurance (Thêm bảo hiểm) để chọn các loại 

bảo hiểm bổ sung và điền các thông tin chi tiết bắt buộc.

Bước 10: Bảo hiểm



Bước 11: Thông tin thanh toán
Điền thông tin chi tiết Payment Information (Thông tin 
thanh toán):

• Nhấp vào Add Payment Information (Thêm thông 
tin thanh toán) và chọn một trong các tùy chọn: Direct 
Deposit (Gửi tiền trực tiếp), Credit Card (thẻ tín dụng), 
Check (séc), v.v.

• Điền vào Payment Details (Chi tiết thanh toán) bắt 
buộc tùy thuộc vào Payment type (Loại thanh toán) mà 
quý vị chọn (ví dụ: Gửi tiền trực tiếp (ACH))

o Payment Title* (Tiêu đề thanh toán*) - tên của giao dịch 
thanh toán

o Country* (Quốc gia*) - quốc gia thanh toán

o Payment Type* (Loại thanh toán*) - được mặc định từ 
lựa chọn trước

o Remittance Address* (Địa chỉ chuyển tiền*) - có sẵn 
lựa chọn từ các địa chỉ đã tạo trước đó

o Electronic Remittance Email* (Email chuyển tiền điện 
tử*) - email để nhận thông tin chuyển tiền

o Currency* (Đơn vị tiền tệ*) - đơn vị tiền tệ thanh toán

• Điền thông tin Bank Account (Tài khoản ngân hàng) 
bắt buộc:

o Country* (Quốc gia*) - quốc gia của tài khoản ngân hàng

o Bank Name* (Tên ngân hàng*) - tên của tài khoản ngân 
hàng

o Account Holder's Name* (Tên chủ tài khoản*) - họ và 
tên của chủ tài khoản

o Account Type* (Loại tài khoản*) - ví dụ: Séc, Tiết kiệm

• Nhấp vào nút Save Changes (Lưu thay đổi)
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Gửi tiền trực tiếp là phương thức thanh toán ưu tiên của PPG.  

Dựa trên quốc gia của ngân hàng, chi tiết tài khoản ngân hàng 

có liên quan được yêu cầu.



Bước 11: Thông tin thanh toán (tiếp 

theo)

Điền thông tin chi tiết bắt buộc Additional 

Questions (Câu hỏi bổ sung):

• Thêm Banking/Payment Documentation 

(Chứng từ ngân hàng/thanh toán)

o Đối với Document 1* (Chứng từ 1*), nhấp 

vào Select file (Chọn tập tin) và tải lên 

chứng từ của quý vị

o Đối với Document 2* (Chứng từ 2*), nhấp 

vào Select file (Chọn tập tin) và tải lên 

chứng từ của quý vị

• Nhấp vào nút Next (Kế tiếp)
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Bước 12: Thông tin thuế

Điền thông tin chi tiết Tax Information (Thông 

tin thuế):

• Nhấp vào nút Add Tax Document (Thêm 

chứng từ thuế)

• Điền thông tin chi tiết bắt buộc Tax 

Document(Chứng từ thuế):

o Tax Type* (Loại thuế*) - ví dụ: W-9

o Tax Document Name* (Tên chứng từ 

thuế*) - tên chứng từ

o Nhấp vào nút Save Changes (Lưu 

thay đổi)

• Nhấp vào nút Save Changes (Lưu thay đổi)
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Một số tùy chọn mặc định của chứng từ thuế có thể hiển thị 

dựa trên quốc gia địa chỉ của nhà cung cấp.



Bước 12: Thông tin thuế (tiếp theo)

Nếu Chứng từ thuế mà quý vị muốn cung cấp 

không được liệt kê trong nút Add Tax 

Document (Thêm chứng từ thuế), hãy điền 

thông tin chi tiết vào Add Questions (Câu hỏi 

bổ sung):

o Other Tax Document Types* (Các 

loại chứng từ thuế khác*) - nhấn vào 

nút Edit (Chỉnh sửa)

o Chọn (các) lựa chọn mong muốn

• Nhấp vào nút Done (Hoàn tất)

• Nhấp vào nút Select file (Chọn tập tin) để 

tải lên chứng từ của quý vị

• Nhấp vào nút Next (Kế tiếp)
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Một số tùy chọn mặc định của chứng từ thuế có thể hiển thị 

dựa trên quốc gia địa chỉ của nhà cung cấp.



Bước 13: Tuân thủ

Điền chi tiết Compliance (Tuân thủ)

• Nhấp vào liên kết đến từng Policy (Chính 
sách), đọc kỹ và sau đó chọn Yes (Có) hoặc No 
(Không) để cho thấy sự tuân thủ

o PPG’s Global Supplier Code of 
Conduct* (Quy tắc ứng xử dành cho 
Nhà cung cấp toàn cầu của PPG*) 

o PPG’s Supplier Sustainability Policy* 
(Chính sách bền vững dành cho Nhà 
cung cấp của PPG*) 

o PPG’s Automotive Coatings Supplier 
Quality Requirements (Yêu cầu của 
PPG về chất lượng của lớp phủ ô tô 
đối với nhà cung cấp)

• Xem lại thông tin chi tiết về Data Privacy 
(Quyền riêng tư dữ liệu) và trả lời các câu hỏi 
liên quan

• Xem lại thông tin chi tiết về Certificates 
(Chứng nhận) và trả lời các câu hỏi liên quan

• Nhấp vào nút Next (Kế tiếp)
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Một số chính sách của chứng từ thuế có thể hiển thị dựa trên 

quốc gia địa chỉ của nhà cung cấp.



Bước 14: Xác nhận & Gửi

Dấu kiểm màu xanh lá cây trên menu bên trái cho 

biết rằng đã điền tất cả thông tin bắt buộc vào mỗi 

phần.

• Điền thông tin chi tiết Certify & Submit (Xác 

nhận & Gửi):

o Preparer’s Initials* (Tên viết tắt của 

người lập*) - họ + tên viết tắt, ví dụ: BF

o Preparer’s Name* (Tên người lập*) - họ 

+ tên

o Preparer’s Title* (Chức danh của 

người lập*) - ví dụ: Người lập

o Preparer’s Email Address* (Địa chỉ 

email của người lập*) - địa chỉ email

o Certification* (Chứng nhận*) - hộp 

kiểm xác nhận rằng thông tin được cung 

cấp là chính xác

• Nhấp vào nút Submit (Gửi)

• Quý vị sẽ nhận được một email thông báo 

cho biết quá trình giới thiệu đã hoàn tất
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Nếu thông tin không đầy đủ, ở phần cần chú ý sẽ hiển thị một 

thông báo cảnh báo.


