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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG 

1. Hướng dẫn thủ tục hành chính (Dịch vụ công cấp 1,2)  

Trên giao diện chính, NSD click chuột vào “Hướng dẫn TTHC” hệ thống hiển thị 

màn hình chính hướng dẫn thủ tục hành chính.   

 

NSD có thể tìm kiếm thủ tục cần xem hướng dẫn theo các tiêu chí:  

 Cơ quan thực hiện  

 Lĩnh vực  

 Từ khóa bất kỳ  

NSD có thể tài biểu mẫu đính kèm về bằng cách click chuột vào biểu tượng file 

đính kèm của thủ tục tương ứng.   

 

NSD có thể xem chi tiết nội dung hướng dẫn thủ tục, NSD click chuột vào thao tác 

“Hướng dẫn” hoặc click trực tiếp vào tên thủ tục.   
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Hệ thống thực hiện hiển thị thông tin hướng dẫn.  

 

 

2. Dịch vụ công trực tuyến (Dịch vụ công cấp 3) 

 Để thực hiện dịch vụ công trực tuyến, các nhân, tổ chức cần khởi tạo tài khoản 

mới.  

2.1. Đăng ký tài khoản cho công dân 
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 Trên giao diện, NSD click vào “Đăng ký” hệ thống hiển thị màn hình đăng ký 

mở tài khoản cho công dân.   

 

NSD nhập thông tin đăng ký cơ bản như:  

 Tên đăng nhập  

 Mật khẩu  

 Họ và tên  

 Điện thoại  

 Địa chỉ  

 ….  

NSD click vào “đăng ký” hệ thống thực hiện mở tài khoản cho công dân.   

 

NSD check mail xác nhận đăng ký tài khoản xong mới sử dụng được tài khoản. 

NSD đăng nhập để sử dụng dịch vụ.   
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2.2. Gửi hồ sơ trực tuyến  

NSD click vào “Dịch vụ công trực tuyến” hệ thống hiển thị danh sách các thủ tục 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến (dịch vụ công cấp 3, cấp 4)   

 

NSD có thể tìm kiếm thủ tục cần đăng ký thông qua:  

 Cơ quan thực hiện  

 Lĩnh vực  

 Từ khóa  

Để thực hiện gửi hồ sơ, NSD click vào “Đăng ký” 

 

Hệ thống hiển thị thông tin đăng ký.   
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NSD chọn file đính kèm theo quy định, chọn “tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về lời khai trên” bấm “Gửi đăng ký” hệ thống thực hiện gửi hồ sơ qua mạng.  
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Sau khi hoàn thành, hệ thống sẽ gửi mail thông báo đến cho người dân theo địa chỉ 

mail đã đăng ký tài khoản. Sau khi check mail thì hồ sơ mới được gửi vào hệ thống 

của Cục. 

2.3. Theo dõi kết quả giải quyết   

NSD vui lòng đăng nhập và theo dõi quá trình thực hiện thủ tục để kịp thời nhận 

được thông báo của Cục. 

NSD click vào “Hồ sơ đã gửi”, hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ đã gửi   

 

Trên danh sách hồ sơ thể hiện thông tin hồ sơ đã gửi, NSD có thể xem thông tin 

tiến độ xử lý hồ sơ bằng cách click vào “Tiến độ”   

 

 

Thông tin về tiến độ thực hiện sẽ hiện ra. 
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Phần “Trao đổi trực tuyến” cho phép cán bộ thực hiện và người dân có thể trao đổi 

trực tiếp với nhau trong các trường hợp cần bổ sung về hồ sơ.  

 

Chọn một yêu cầu để bổ sung hồ sơ trực tuyến 
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Khi cán bộ yêu cầu bổ sung hồ sơ, hệ thống sẽ gửi mail đến cho NSD. 

2.4. Tra cứu hồ sơ NSD 

click vào “Tra cứu hồ sơ” hệ thống hiển thị màn  hình tra cứu hồ sơ  

 

 NSD nhập các tiêu chí cần tìm kiếm, hệ thống thực hiện tìm kiếm và trả kết quả hồ 

sơ theo yêu cầu.   
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NSD bấm vào “mã hồ sơ” tương ứng để xem kết quả xử lý hồ sơ  

  

 


