
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG KHUÊ TRUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /TB-UBND Khuê Trung, ngày       tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng

Thực hiện chủ trương của UBND thành phố Đà Nẵng, Công văn số
2390/STTT-CNTT ngày 16/10/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc
triển khai sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố tại địa chỉ
https://dichvucong.danang.gov.vn và Thông báo số 218/TB-UBND ngày
14/11/2019 của UBND quận Cẩm Lệ;

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử
dụng các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và nhận kết quả qua
mạng hoặc bưu điện ; UBND phường Khuê Trung triển khai 53 dịch vụ công
trực tuyến mức 3, 24 dịch vụ công trực tuyến mức 4 do Sở Thông tin và Truyền
thông  xây dựng trên Cổng dịch vụ công trực tuyến (đính kèm phụ lục I – Danh
sách các dịch vụ công trực tuyến).

UBND phường Khuê Trung khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá
nhân sử dụng các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện
các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Khuê
Trung (đính kèm phụ lục II – Hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ Công trực
tuyến).

Vậy, UBND phường Khuê Trung thông báo đến các tổ chức, doanh
nghiệp, cá nhân; Tổ trưởng 80 Tổ dân phố để tuyên truyền, phổ biến trong nhân
dân được biết./.

Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, HĐND phường;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- UBMT, các hội đoàn thể phường;
- CB, TDP, BCTMT KDC;
- Lưu: VT, VP UBND (Sơn).

CHỦ TỊCH

Lê Công Đông



Phụ lục I
DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

(Kèm theo  Thông báo số:        /TB-UBND ngày     /11/2019 của UBND phường Khuê Trung )

TT TÊN DỊCH VỤ CÔNG
MỨC

ĐỘ
GHI
CHÚ

1 Cấp giấy chứng nhận biển số nhà. 3,4

2

Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với
trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp (trừ
các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn và các tuyến đường
quy định tại Phụ lục I, Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND thuộc quận Hải
Châu)

3,4

3 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên (UB ND phường, xã) 3

4 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội
thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 3

5

Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với
trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng phục vụ
việc sửa chữa, xây dựng nhà (trừ các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận
Ngũ Hành Sơn và các tuyến đường quy định tại Phụ lục I, Quyết định số
55/2014/QĐ-UBND thuộc quận Hải Châu)

3,4

6 Đăng ký kết hôn lưu động 3

7 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật 3

8 Cấp lại giấy chứng nhận biển số nhà 3,4

9 Đăng ký giám sát việc giám hộ 3

10
Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với
trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh
buôn bán (trừ các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn)

3,4

11 Đăng ký khai sinh lưu động 3

12 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã 3
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13 Chuyển hồ sơ của đối tượng bảo trợ xã hội khi t hay đổi nơi cư trú giữa các
quận, huyện trong thành phố 3

14 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng 3

15 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 3,4

16 Giải quyết hồ sơ tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở trợ giúp xã
hội 3

17

Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với
trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để làm mặt bằng tập kết máy móc, thiết
bị, phục vụ thi công các công trình xây dựng (trừ các tuyến đường trên
7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn và các tuyến đường quy định tại Phụ lục I,
Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND thuộc quận Hải Châu)

3,4

18 Cấp phép hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe
gắn máy, xe mô tô 02 bánh và các loại xe tương tự 3

19 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng 3

20 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 3

21 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung 3

22 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác 3

23 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn
hoạt động tôn giáo ở một xã 3

24 Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng,
tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 3

25 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 3

26 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 3,4

27 Cấp đổi, cấp lại thẻ hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe
thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 02 bánh và các loại xe tương tự 3

28
Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với
trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để cá nhân hoạt động thương mại (trừ
các các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn)

3,4
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29

Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với
trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để lắp đặt các công trình phục vụ công
cộng; lắp đặt quảng cáo và lắp đặt trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt
được duyệt (trừ các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn và
các tuyến đường quy định tại Phụ lục I, Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND
thuộc quận Hải Châu)

3,4

30

Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với
trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tổ chức các hoạt động văn hoá, xã
hội, tuyên truyền (trừ các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn
và các tuyến đường quy định tại Phụ lục I, Quyết định số 55/2014/QĐ-
UBND thuộc quận Hải Châu)

3,4

31 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3,4

32 Cấp mới thẻ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định
150/2006/CP

3,4

33 Cấp mới thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng (UBND
phường xã) 3,4

34 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm 3

35 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm 3

36 Đăng ký chấm dứt giám hộ 3

37 Đăng ký giám hộ 3

38 Đăng ký kết hôn 3

39 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) 3

40 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 3,4

41 Đăng ký khai tử 3

42 Đăng ký khai tử lưu động 3

43 Đăng ký lại kết hôn 3
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44 Đăng ký lại khai sinh 3

45 Đăng ký lại khai tử 3

46 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi 3

47 Đăng ký nhận cha, mẹ, con 3

48 Đăng ký sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục 3,4

49 Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục 3,4

50 Đăng ký việc nuôi con nuôi 3

51 Đề nghị trợ giúp xã hội đột xuất (hỗ trợ lương thực cho hộ gia đình thiếu
lương thực, hỗ trợ người bị thương nặng). (UBND phường, xã) 3

52 Giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công
cách mạng từ trần 3,4

53 Giải quyết hồ sơ mới công nhận người đảm nhận thờ cúng liệt sỹ (UBND
phường xã) 3

54 Giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng cho một số đối tượng được trợ giúp đột
xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP (UBND phường xã) 3,4

55
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục (theo đề nghị chính đáng
của tổ chức, cá nhân đứng tên xin thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
tư thục)

3,4

56 Hòa giải tranh chấp đất đai 3

57 Hồ sơ xét giải quyết công nhận chế độ hưởng chính sách như thương binh
(UBND phường xã) 3

58 Thay đổi, cải chính cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung thông tin hộ tịch
cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước 3

59 Tiếp nhận hồ sơ của đối tượng bảo trợ xã hội khi thay đổi nơi cư trú giữa
các quận, huyện trong thành phố (UBND phường xã) 3

60
Xác nhận cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (cấp mới và cấp
đổi do sai lệch thông tin về nhân thân của trẻ như: họ, chữ đệm, tên, ngày,
tháng, năm sinh so với giấy khai sinh của trẻ)

3,4
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61 Xác nhận diện khó khăn, đói nghèo, tai nạn, bệnh tật 3,4

62 Xác nhận đối tượng hộ thoát nghèo để miễn, giảm học phí cho học sinh,
sinh viên 3

63 Xác nhận giải quyết Chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị
định số 150/2006/NĐ-CP

3

64 Xác nhận giải quyết chính sách đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh
hùng lao động trong kháng chiến 3

65 Xác nhận giải quyết hồ sơ cấp sổ ưu đãi giáo dục - đào tạo 3

66
Xác nhận giải quyết tuất từ trần cho thân nhân Lão thành cách mạng, cán
bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ
61% trở lên từ trần

3

67 Xác nhận hồ sơ đề nghị công nhận và giải quyết chế độ liệt sĩ 3

68 Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ cho gia đình tự quy tập xây mộ liệt sĩ
trong nghĩa trang gia tộc hoặc nghĩa trang liệt sĩ

3

69
Xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp cho người tham gia kháng chiến hoặc
con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học (CĐHH) do Mỹ sử dụng trong
chiến tranh Việt Nam

3

70

Xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với người có công giúp
đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; thương binh, người hưởng
chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% đang
hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc hộ cận nghèo.

3

71 Xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất của đối tượng chính
sách 3,4

72 Xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách
mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 3

73
Xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với
cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định
số 14/2009/QĐ-UBND

3

74 Xác nhận hồ sơ tiếp nhận người có công cách mạng vào Trung tâm phụng
dưỡng người có công cách mạng 3

75 Xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ
chỉnh hình 3

76 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên 3,4
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77 Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở đối với đối tượng được trợ giúp đột xuất
theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP (UBND phường xã) 3

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
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1 GIỚI THIỆU CHUNG
1.1 Giới thiệu

Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng là nơi người dân, doanh nghiệp thực hiện
việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính và theo dõi tình hình xử lý trực tuyến. Bên cạnh đó, Cổng dịch
vụ công cung cấp chức năng tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ, thông tin thủ tục hành chính của
các Sở Ban Ngành, Ủy ban nhân dân Quận, Huyện, Xã, Phường của thành phố Đà Nẵng.

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà
nước được cung cấp, ch o phép tổ chức, cá nhân truy cập trên môi trường mạng. Cổng dịch vụ
công trực tuyến thành phố Đà Nẵng bao gồm 4 mức độ theo mô hình phát triển của các dịch vụ
hành chính công trực tuyến được áp dụng đối với Việt Nam.
Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến:

- Người dân, doanh nghiệp không phải xếp hàng chờ đợi, việc đi lại nhiều lần đến cơ quan
hành chính.

- Cổng dịch vụ công cho phép nộp sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Người nộp hồ sơ có thể thực hiện thủ tục hành chính 24/24, ở mọi lúc, mọi nơi khi có

phương tiện kết nối mạng.
- Người nộp hồ sơ có thể tra cứu tình trạng hồ sơ thông qua chức năng Tra cứu tình trạng

hồ sơ của cổng dịch vụ công.
- Cổng dịch vụ công trực tuyến được liên kết với phần mềm Một cửa điện tử (MCĐT) của

các đơn vị từ đó giúp hạn chế việc quá tải khi tiếp nhận hồ sơ tại cơ quan, hạn chế việc
chờ đợi và tiết kiệm thời gian cho người dân.

- Tăng tính minh bạch, công khai của cơ quan hành chính trong việc quản lý, xử lý hồ sơ.
Giúp cơ quan lãnh đạo có thể giám sát, quản lý thông qua chức năng thống kê hồ sơ của
Cổng dịch vụ công trực tuyến.

1.2 Hƣớng dẫn truy cập
Người nộp hồ sơ dùng trình duyệt web để truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến thành

phố Đà Nẵng qua địa chỉ: https://dichvucong.danang.gov.vn

Hình 1: Giao diện Trang chủ Cổng dịch vụ công trực tuyến
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2 HƢỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
2.1 Tra cứu thủ tục hành chính

Sau khi truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến, kích chọn menu Thủ tục hành chính,
Người dùng có thể chọn tra cứu thủ tục hành chính theo các cơ quan đơn vị, hoặc sử dụng chức
năng tìm kiếm để tra cứu thủ tục hành chính: Tìm kiếm theo Tên thủ tục hành chính

Chọn Cơ quan thực hiện để tìm thủ tục theo cơ quan
Chọn Mức độ để tìm thủ tục theo mức độ
Chọn Lĩnh vực để tìm thủ tục theo lĩnh vực

Hình 2: Giao diện danh sách thủ tục trên Cổng dịch vụ công

 Người nộp hồ sơ nhấp chọn nút chi tiết của thủ tục để xem chi tiết thông tin thủ tục để hiểu
rõ quy trình xử lý hồ sơ, các mẫu đơn cần nộp và phí, lệ phí (nếu có).
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Hình 3: Chi tiết thông tin thủ tục

2.2 Tải các mẫu đơn theo quy định

 Sau khi chọn xem Chi tiết, người nộp hồ sơ xem thông tin của thủ tục gồm trình tự thực

hiện, cơ quan thực hiện, số ngày giải quyết, mẫu đơn và tờ khai,… Bƣớc 1. Nhấn chọn file

trong mục Mẫu đơn, tờ khai.

Bƣớc 2. Người nộp tải các mẫu đơn, tờ khai về máy tính và hoàn tất các thông tin theo quy
định để chuyển sang bước nộp hồ sơ trực tuyến.

Hình 4: Giao diện tải các mẫu đơn theo quy định của thủ tục trên cổng

3 HƢỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN QUA CỔNG
 Dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà nẵng được thực hiện qua 04 bước sử dụng:

Bƣớc 1: Đăng ký tài khoản

Bƣớc 2: Đăng nhập hệ thống

Bƣớc 3: Thực hiện đăng ký dịch vụ công trực tuyến

Bƣớc 4: Nhận kết quả
3.1 Đăng ký tài khoản

3.1.1 Đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công

• Trên giao diện trang chủ Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến nhấn vào nút

.

• Chọn đăng ký tài khoản cho Công dân hoặc Doanh nghiệp như hình bên dưới:
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Hình 5: Đăng ký tài khoản công dân/doanh nghiệp

Hình 6: Đăng ký tài khoản công dân/ doanh nghiệp thành công

 Công dân/ doanh nghiệp cần đăng nhập vào tài khoản email đã đăng ký ở trên và kích vào
liên kết được gửi đến từ website dịch vụ công để kích hoạt tài khoản công dân/ doanh
nghiệp.
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Hình 7: Kích hoạt tài khoản công dân

3.1.2 Đăng ký tài khoản bằng SMS

 Nhắn tin tới tổng đài dịch vụ công theo cú pháp: TK,Ho va ten,soCMND,NgayS inh hoặc
TK;Ho va ten;soCMND;NgaySinh Và gửi đến số 8188 Trong đó, ngày sinh có định dạng

dd/MM/yyyy hoặc dd.MM.YYYY như hình sau:
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Hình 8: Cú pháp nhắn tin đăng ký tài khoản

 Sau khi đăng ký thành công, Tổng đài dịch vụ công sẽ nhắn tin phản hồi tên tài khoản và

mật khẩu để đăng nhập và Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử như hình sau:

Hình 9: Thông tin tài khoản và mật khẩu

• Công dân có thể sử dụng tài khoản được cung cấp để sử dụng các Dịch vụ công trực

tuyến. Ở lần đầu tiên, công dân cần th ực hiện điền thêm thông tin cá nhân còn thiếu (nếu

có) trước khi nộp hồ sơ.

• Để nhận kết quả lần đầu tiên, công dân mang các giấy tờ có chứng nhận pháp lý (CMND

hoặc Hộ chiếu) đến bộ phận trả kết quả một cửa để thực hiện xác thực thông tin tài khoản.

Việc xác thực này chỉ cần thực hiện duy nhất 01 lần duy nhất..

3.2 Đăng nhập hệ thống

3.2.1 Đăng nhập bằng Email

• Trên giao diện trang chủ Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến nhấn vào nút

.

• Nhập địa chỉ thư điện tử và Mật khẩu, nhấn vào nút Đăng nhập như hình b ên dưới:



14

Hình 10: Đăng nhập vào hệ thống

3.2.2 Đăng nhập bằng tài khoản đăng ký SMS

• Trên giao diện trang chủ Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến nhấn vào nút

.

• Nhập tên tài khoản và mật khẩu được cung cấp:

Hình 11: Đăng nhập vào hệ thống

3.3 Đăng ký dịch vụ công trực tuyến

• Trên giao diện trang chủ Cổng dịch vụ công trực tuyến, Công dân/Doanh nghiệp đăng
nhập để sử dụng hệ thống, chọn cấp cơ quan để thực hiện các Dịch vụ công trực tuyến.

• Chọn cơ quan thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhấn nút Nộp HS mức 3, 4 tương ứng

với dịch vụ công cần nộp.
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Hình 12: Chọn cấp cơ quan cần nộp hồ sơ
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Hình 13: Chọn cơ quan cần nộp hồ sơ

Hình 14: Nhấn nút Nộp HS mức 3,4 để thực hiện nộp hồ sơ

 Nhập thông tin hồ sơ (các ô nội dung có dấu * là bắt buộc) và nộp hồ sơ
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Hình 15: Nhập thông tin và tiến hành nộp hồ sơ
 Xác nhận nộp hồ sơ trực tuyến. Nhấn Có để thực hiện nộp hồ sơ, nhấn Không để hủy việc

thực hiện nộp hồ sơ.

Hình 16: Xác nhận thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến

 Hệ thống gửi thông tin hồ sơ sau khi đăng ký dịch vụ công trực tuyến thành công.

Hình 17: Thông tin hồ sơ đăng ký dịch vụ công

3.4 Nhận kết quả

 Sau khi hồ sơ có kết quả nguòi dùng sẽ nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả
kết quả hoặc tại nhà thông qua dịch vụ bưu ch ính công ích.

4 TRA CỨU HỒ SƠ QUA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
• Cổng dịch vụ công thành phố Đà Nẵng cung cấp chức năng Tra cứu hồ sơ khi nhập mã số

hồ sơ, giúp người nộp hồ sơ có thể theo dõi tình hình xử lý hồ sơ, giúp hạn chế việc đi lại

nhiều lần đến cơ quan thực hiện, mất thời gian, công sức.
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• Để tra cứu trạng thái hồ sơ, trên trang chủ Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến, người

dùng nhấn vào menu Tra cứu hồ sơ và thực hiện theo các bước sau:

Bƣớc 1: Nhập Mã số hồ sơ, mã xác nhận

Mã số hồ sơ được gử i vào tài khoản đăng ký khi nộp hồ sơ trực tuyến (trên giấy biên nhận

đối với hồ sơ tiếp nhận trực tiếp).

Hình 18: Nhập mã số hồ sơ, mã xác nhận

Bƣớc 2:Nhấp vào nút .

Sau khi thực hiện tra cứu hệ thống sẽ hiển thị kết quả hồ sơ:
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Hình 19: Kết quả tra cứu hồ sơ

5 TRANG CÁ NHÂN
• Sau khi đăng ký tài khoản, người dùng có thể vào trang các nhân để quản lý tài liệu cá

nhân, theo dõi các yêu cầu bổ sung hồ sơ, lịch sử giao dịch…
• Để vào trang cá nhân, tại giao diện trang chủ người dùng nhấn vào menu Cá nh ân:

Hình 20: Trang cá nhân
5.1 Quản lý tài liệu cá nhân

 Người dùng có thể quản lý các tài liệu cá nhân để thuận tiện trong việc tiến hành giao dịch
dịch vụ công trên cổng. Tại giao diện trang cá nhân người dùng nhấn vào menu Quản lý
tài liệu cá nhân.

Hình 21: Tài liệu cá nhân  Để thêm mới tài liệu cá nhân
người dùng nhấn nút Thêm mới, nhập thông tin tài liệu, đính kèm tệp tài liệu và nhấn nút Lưu
để thực hiện.
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Hình 22: Thêm mới Tài liệu cá nhân

5.2 Yêu cầu bổ sung hồ sơ

 Khi có yêu cầu bổ sung hồ sơ, người dùng nhấn vào menu Yêu cầu bổ sung hồ sơ để thực
hiện bổ sung hồ sơ theo các bước hướng dẫn trong hình sau:

Hình 23: Bổ sung hồ sơ

5.3 Lịch sử giao dịch

 Người dùng có thể quản lý thông tin các giao dịch đã thực hiện trên Cổng dịch vụ công
trực tuyến khi nhấn vào menu Lịch sử giao dịch như: Tên hồ sơ, Mã số hồ sơ, Trạng thái,
Ngày nộp. Ngày hẹn trả.

Hình 24: Lịch sử giao dịch

5.4 Yêu cầu thanh toán

 Khi có yêu cầu thanh toán người dùng vào menu Yêu cầu thanh toán và thực hiện thanh
toán cho hồ sơ như hình sau:
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Hình 25: Thanh toán phí, lệ phí
 Người dùng thực hiện chọn ngân hàng thanh toán:

Hình 26: Chọn ngân hàng thanh toán

 Người dùng nhập thông tin tài khoản ngân hàng đã đăng ký và thực hiện theo yêu cầu của
ngân hàng liên kết để thanh toán phí và lệ phí cho hồ sơ:
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Hình 27: Nhập thông tin tài khoản và xác thực

6 ĐỔI MẬT KHẨU
• Sau khi đăng ký tài khoản, người dùng có thể đổi mật khẩu mặc định được cung cấp.
• Công dân/Doanh nghiệp đăng nhập vào hệ thống, chọn Menu Cá nhân chọn Menu Đổi

mật khẩu và thực hiện như hình sau:

Hình 28: Đổi mật khẩu

7 QUÊN MẬT KHẨU
 Trong trường hợp quên mật khẩu người dùng có thể yêu cầu cấp lại mật khẩu theo hướng

dẫn sau.
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7.1 Cấp lại mật khẩu khi đăng ký tài khoản bằng SMS

 Nhắn tin tới tổng đài dịch vụ công theo cú pháp: TK,Ho va ten,soCMND,NgaySinh hoặc
TK;Ho va ten;soCMND;NgaySinh Và gửi đến số 8188 Trong đó, ngày sinh có định dạng
dd/MM/yyyy hoặc dd.MM.YYYY

Hình 29: Cú pháp nhắn tin Đổi mật khẩu

 Công dân/Doanh nghiệp đăng nhập vào hệ thống, chọn Menu Cá nhân chọn Menu Đổi
mật khẩu và thực hiện như hình sau:



24

Hình 30: Thông tin mật khẩu được thay đổi

7.2 Cấp lại mật khẩu khi đăng ký tài khoản bằng Email
 Tại giao diện đăng nhập vào hệ thống, Công dân/Doanh nghiệp nhấn vào liên kết Quên mật

khẩu như hình sau:

Hình 31: Nhấn vào liên kết Quên mật khẩu  Công dân/Doanh
nghiệp nhập thông tin tài khoản cần lấy lại mật khẩu theo hướng dẫn tại hình sau:
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Hình 32: Nhấn vào nút lấy lại mật khẩu
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