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2. Đăng ký tài khoản 

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: https://dichvucong.haiphong.gov.vn/ Tại giao diện trang chủ 

chọn Đăng ký” 

        Bước 2: Nhập thông tin đăng ký tài khoản 

Nhập các thông tin đăng ký tài khoản: Họ và tên, chứng minh thư nhân dân, thư điện tử, 

số điện thoại, Xác nhận điều khoản đăng ký dịch vụ công. Chú ý số điện thoại và thư điện tử 

cần phải cung cấp chính xác để nhận mã xác thực. 

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhập mã bảo mật và nhấn “Đăng ký” 
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Bước 4: Kiểm tra Thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại để nhận mã xác nhận.  

Nhập mã xác nhận để hoàn tất việc đăng ký tài khoản. 

 

HỆ THỐNG MỘT CỬA ĐIỆN TỬ VÀ DVC TRỰC TUYẾN TP 



3. Nộp hồ sơ 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản 

- Truy cập vào địa chỉ: https://dichvucong.haiphong.gov.vn/ 
- Tại giao diện trang chủ chọn nút “Đăng nhập” 
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- Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu đã đăng ký 



Sau khi đăng nhập hệ thống thành công,  

tại giao diện trang chủ chọn nút “Nộp hồ sơ trực tuyến” 
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- Chọn đơn vị cung cấp dịch vụ công 

- Tìm kiếm và chọn thủ tục hành chính cần giao dịch tương ứng với đơn vị cung cấp 

dịch vụ công. Nhấn vào tên thủ tục hành chính để xem thông tin hướng dẫn về thành phần và 

trình tự thực hiện của thủ tục hành chính Nhấn vào nút “nộp hồ sơ” để đăng ký nộp hồ sơ. 
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- Kiểm các thông tin liên quan đến người nộp hồ sơ 
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- Danh sách hồ sơ kèm theo: đính kèm các tệp nội dung tương ứng của hồ sơ kèm theo 

- Đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính nếu có nhu cầu 
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- Nhấn chọn nút Lưu để lưu lại thông tin hồ sơ Màn hình hiển thị thông báo 

- Nhấn chọn “Gửi hồ sơ” để gửi hồ sơ điện tử. Hồ sơ sẽ được chuyển về đơn vị 

tiếp nhận. Người nộp hồ sơ sẽ nhận được tin nhắn hoặc email xác nhận nếu hồ sơ đã hợp 

lệ và được cán bộ tiếp nhận thành công. 



4. Thanh toán trực tuyến 

4.1. Trường hợp 1: Thanh toán sau khi nộp hồ sơ trực tuyến thành công 

- Sau khi nh ấn Gửi hồ sơ thành công. Hệ thống hi ển th ị màn hình thông tin 

thanh toán. 

Bước 1: Chọn cổng thanh toán 

- Người dùng nhấn chọn “Cổng thanh toán Quốc Gia” 
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- Hệ thống chuyển đến màn hình “Chọn ngân hàng”. Bao gồm danh sách các ngân 

hàng và thông tin phí cần thanh toán. 

- Người dùng chọn ngân hàng để thanh toán 

- Sau đó nhấn nút “Thanh toán” 
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Bước 2: Đăng nhập tài khoản ngân hàng 

- Nhập thông tin tài khoản đã đăng ký 

           - Nhập mã kiểm tra. Nhấn “Đăng nhập” Hệ thống hiển thị màn hình 

- Người dùng tích “Tôi đã đọc, hiểu và chấp thuận các quy định thanh toán  

 điện tử của Vietcombank”. Sau đó nhấn “Xác nhận”. 
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Bước 3: Thanh toán 

Hệ thống chuyển đến màn hình thông tin thanh toán 

- Nhập “mã OTP” được gửi về số điện thoại đã đăng ký tài khoản 

- Kiểm tra lại thông tin thanh toán 

- Nhấn “Xác nhậ n” để hoàn tất quá trình thanh toán trực tuyến 
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4.2. Trường hợp 2: Thanh toán sau khi hồ sơ có kết quả giải quyết trên Cổng dịch 

vụ công trực tuyến thành phố Hải Phòng: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản 

- Truy cập vào địa chỉ: https://dichvucong.haiphong.gov.vn/ 

- Tại giao diện trang chủ chọn nút “Đăng nhập” 
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- Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu đã đăng ký 

- Sau khi đăng nhập hệ thống thành công, tại giao diện trang chủ chọn “Thông tin tài khoản” 
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Bước 2: Chọn thanh toán trực tuyến. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin tài 

khoản. Tại phần danh sách hồ sơ, nhấn chọn biểu tượng thanh toán 

Bước 3: Chọn cổng thanh toán. Người dùng nhấn chọn “Cổng thanh toán Quốc Gia” 
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- Hệ thống chuyển đến màn hình “Chọn ngân hàng”. Bao gồm danh sách các ngân 

hàng và thông tin phí cần thanh toán. Người dùng chọn ngân hàng để thanh toán. Sau đó 

nhấn nút “Thanh toán” 

Bước 4: Đăng nhập tài khoản ngân hàng 

- Nhập thông tin tài khoản đã đăng ký 
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- Nhập mã kiểm tra. Nhấn “Đăng nhập” 

- Hệ thống hiển thị màn hình 

- Người dùng tích “Tôi đã đọc, hiểu và chấp thuận các quy định thanh toán điện tử của Vietcombank”. Sau 

đó nhấn “Xác nhận”. 
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Bước 5: Thanh toán 

- Hệ thống chuyển đến màn hình thông tin thanh toán: Nhập “mã OTP” được gửi về số 

điện thoại đã đăng ký tài khoản, Kiểm tra lại thông tin thanh toán. Nhấn “Xác nhận” để 

hoàn tất quá trình thanh toán trực tuyến 
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4.3. Trường hợp 3: Thanh toán trực tiếp trên cổng Dịch vụ công Quốc Gia Bước 

1: Truy cập vào cổng Dịch vụ công Quốc Gia 

- Truy cập vào địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Tại màn hình tab “Thông tin và dịch vụ”, chọn “Tra cứu hồ sơ” 
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Hệ thống hiển thị màn hình 

Bước 2: Tra cứu hồ sơ: Nhập số biên nhận vào ô Mã hồ sơ, nhập mã bảo mật vào 

 ô Mã bảo mật, nhấn “Tra cứu”. Hệ thống hiển thị thông tin hồ sơ 
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Bước 3: Kiểm tra thông tin thanh toán 

- Tại màn hình thông tin hồ sơ, nhấn chọn “Kiểm tra thông tin thanh toán” 

Ngày nộp 

22/07/2020 

Tra cứu theo mã hồ sơ Tra cứu theo cơ quan thực hiện Tra cứu thông báo khuyên mại 

Đơn vị thực hiện 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Mã hồ sơ* Mã bào mât* 

/ f h I 2 0 000.00.14.H24-200722-0001 

Tên hổ sơ 

Cáp giây phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh Được tiếp nhận 000.00.14.H24-200722-

doanh                                                     0001 

Trạng thái MãHS 

Nhập mã bảo mật Tra cứu 
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- Hệ thống chuyển đến màn hình sau 

Nhấn “Tiếp tục thanh toán” 
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Bước 4: Nhập thông tin người thanh toán 

Tại màn hình “thông tin người thanh toán”, nhập các trường thông tin có sẵn trên 

màn hình, nhấn “Thanh toán” 
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Hệ thống hiện thị màn hình Chọn ngân hàng và thông tin hồ sơ thanh toán 
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Bước 5: Chọn ngân hàng thanh toán. Người dùng chọn ngân hàng để thanh toán 

Sau đó nhấn nút “Thanh toán” 

Bước 6: Đăng nhập tài khoản ngân hàng:  

Nhập thông tin tài khoản đã đăng ký, nhập mã kiểm tra. Nhấn “Đăng nhập” 
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Hệ thống hiển thị màn hình 

Người dùng tích “Tôi đã đọc, hiểu và chấp thuận các quy định thanh toán điện tử của 

Vietcombank”. Sau đó nhấn “Xác nhận”. 



Bước 7: Thanh toán 

Hệ thống chuyển đến màn hình thông tin thanh toán 
 

Nhập “mã OTP” được gửi về số điện thoại đã đăng ký tài khoản, kiểm tra lại thông tin 

thanh toán, nhấn “Xác nhận” để hoàn tất quá trình thanh toán trực tuyến 



Lưu ý: 

30 

 

Hướng dẫn công dân: 

- Đăng ký tài khoản: Các thông tin địa chỉ, số điện thoại, CMT, 

thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập... Cần nhập chính xác. 

Đặc biệt là địa chỉ Email: phản hồi thông tin đăng ký, nộp hồ sơ, 

trạng thái hồ sơ. 

- Nộp Hồ sơ: Điền thông tin tờ khai chính xác, các file đính kèm 

cần rõ nét  tránh tình trạng phải bổ sung hồ sơ 

- Nhận kết quả: Cung cấp mã số HS 000.07.22.H24-201029-0001 

Đối với Cán bộ: 

- 1 cửa Tiếp nhận: Hồ sơ hàng ngày 

- Thụ lý: Kịp thời, đảm bảo thời gian theo quy định. 

- Trả kết quả: Theo đúng hẹn. Nếu chậm, có lý do và giải thích 

cho công dân 
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