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I. Đăng ký - Đăng nhập tài khoản: 

Truy cập vào link: hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn 

  và làm theo hình dưới đây: 

 
 

Tiếp theo bạn tìm đến mục cần chọn: 

 

 

 
 

 

1. Đăng ký Tài khoản cá nhân: 

Chức năng: Dùng tạo mới một Tài khoản để sử dụng trong việc nộp hồ sơ trực tuyến 

mức độ 3, 4.  

Thao tác: Làm theo hình dưới đây:  

 Hình 1: 

Chọn [Bộ phận một 

cửa trực tuyến] 

Đăng ký tài khoản 

Đăng nhập 
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 Làm tiếp theo hình dưới đây:  

 

 

 

 

 

 

 

2. Đăng ký Tài khoản tổ chức, doanh nghiệp: 

Chức năng: Dùng để thêm mới một Tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp để sử dụng 

trong việc nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4.  

3.1 Nhấn “Hoàn Tất” để hoàn 

thành việc tạo tài khoản 

2. Điền đầy đủ các thông 

tin 

3.2 Nhấn “Hủy Bỏ” để hủy 

thao tác trên 

1. Điền đầy đủ các thông 

tin 
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Thao tác: Làm theo hình dưới đây:  

 Hình 1: 

 
 

3. Làm tiếp theo hình dưới đây: 

 

 

 

 

 

II. Soạn Hồ Sơ 

Chức năng: Dùng để soạn hồ sơ. 

Thao tác: Làm theo các bước dưới đây 

3.1 Nhấn “Hoàn Tất” để 

hoàn tất việc đăng ký. 

3.2 Nhấn “Hủy Bỏ” để hủy 

thao tác. 

2. Điền đầy đủ các thông tin 

1. Điền đầy đủ các thông tin 
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1. Đăng nhập: 

Thao tác:  Dùng tài khoản đã đăng ký ở trên và đăng nhập vào hệ thống 

 
 

2. Tìm kiếm hồ sơ cần nộp: Làm theo hình dưới đây 

 

 

 

3. Chọn hồ sơ mức độ 3, 4 và chọn nộp hồ sơ: 

1. Điền thông tin đăng nhập 

đăng nhập 

2. Chọn”Đăng Nhập” 

1. Chọn nội dung tìm kiếm 
2. Chọn tìm kiếm 
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4. Điền đầy đủ các thông tin theo hình dưới dây: 

Hình 1: 

 

 

 

 

 

 

Làm tiếp theo hình dưới đây: 

Chọn “Nộp hồ sơ” 

1. Chọn “Đơn vị” tiếp nhận 

2. Nhập nội dung yêu cầu. 

3. Chọn “Hình thức nhận kết quả” 

4. Chọn File 

cần upload 
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III. Danh sách hồ sơ 

Chức năng: Dùng để xem danh sách những hồ sơ đang soạn - đã nộp. 

Thao tác: Làm theo các bước dưới đây 

Bước 1: Làm theo hình dưới đây 

 

Cửa sổ mới hiện ra như hình dưới đây: 

 

5. Thêm các giấy tờ khác “nếu có” 

6. Chọn “Lưu” 

để lưu hồ sơ 

nhưng chưa nộp 

7. Chọn “Nộp hồ sơ” để gửi 

hồ sơ tới cán bộ một của 

của cơ quan đó 

 Chọn [Danh sách hồ sơ]  
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Bước 2: Tìm kiếm và xem chi tiết hồ sơ. 

Chức năng: Tìm hồ sơ và xem chi tiết hồ sơ 

Thao tác: Làm theo hình dưới đây 

Hình 1: 

 

Thông tin chi tiết của hồ sơ trên: 

 

 

 

 

 

3. Chọn “Xem chi tiết” 

1. Nhập thông 

tin tìm kiếm 

2. Chọn 

Tìm kiếm  

2. Chọn “Lưu” 

để lưu hồ sơ 

nhưng chưa nộp 

3. Chọn” Nộp hồ sơ” để gửi hồ sơ tới cán bộ 

một của của cơ quan đó 

 

4. Chọn”Xóa” để xóa hồ sơ 
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IV. Quản lý file - giấy tờ. 

Chức năng: Quản lý những giấy tờ đã gắn lên trước đó. 

Thao tác: Làm theo các bước dưới đây 

Bước 1: Chọn menu quản lý file - giấy tờ: 

 

Bước 2: Thêm, sửa, xóa giấy tờ. 

Chức năng: Tìm hồ sơ và thêm, sửa, xóa giấy tờ. 

Thao tác: Làm theo hình dưới đây 

 

 

 

1. Xóa file - giấy tờ:  

Chức năng: Xóa file - giấy tờ đã upload lên trước đó. 

Thao tác: làm theo hình dưới đây. 

 Chọn [Quản lý file - giấy tờ] 

 1. Nhập thông tin 

tìm kiếm 

 2. Chọn tìm kiếm 

3. Chọn giấy tờ 

4.1 “Xóa”Hồ sơ 4.2 “Cập nhật” hồ sơ 

4.3”Thêm mới” hồ sơ 
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2. Cập nhật thông tin giấy tờ  

Chức năng: cập nhật lại thông tin giấy tờ đã up lên trước đó. 

Thao tác: làm theo hình dưới đây 

 

3. Thêm mới file - giấy tờ: 

Chức năng: Thêm mới giấy tờ-file.  

Thao tác: làm theo hình dưới đây 

2. Chọn “Cancel” 

để hủy thao tác 
1. Chọn ‘’OK” để 

xóa 

5. Chọn “Hủy” để 

hủy thao tác 

4. Chọn ‘Cập 

nhật” để lưu 

1. Nhập tên tập tin 

2. Chọn để upfile 

3. Xóa file đã upload 
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V. Thông tin tài khoản. 

Chức năng: Thay đổi thông tin Tài khoản đã tạo trước đó. 

Thao tác: làm theo các bước dưới đây: 

Bước 1: Chọn menu thông tin tài khoản. 

 

Bước 2: Thay đổi lại thông tin tài khoản. 

Thao tác: Thay đổi thông tin tại các trường ở hình dưới đây: 

4. Chọn “Hủy” để 

hủy thao tác 

3. Chọn ‘Cập 

nhật” để lưu 

1. Nhập tên tập tin 

2. Chọn tập tin cần upload 

Chọn [Thông tin tài khoản] 
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VI. Thay đổi mật khẩu. 

Chức năng: thay đổi mật khẩu. 

Thao tác: làm theo các bước dưới đây 

Bước 1: Chọn menu thay đổi mật khẩu:  

 

Chọn “Cập nhật” để 

lưu thông tin 

Chọn “Hủy” để hủy 

bỏ thao tác trên 
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Bước 2: Nhập thông tin mật khẩu cần thay đổi. 

 

VII. Hướng dẫn thanh toán online 

Bước 1. Tiếp nhận thông báo cần nộp phí/lệ phí 

 

Bước 2: Chọn dịch vụ thanh toán: VietinBank, VNPAY hoặc dịch vụ khác 

Ví dụ, ở đây chọn thanh toán bằng VietinBank. 

 

 

1. Thông báo thanh toán 

từ hệ thống. 

2. Chọn để bắt đầu 

thanh toán 
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Bước 3: Nhập thông tin thanh toán 

Khách hàng bắt đầu nhập đầy đủ thông tin theo hình dưới đây và bấm “Chấp Nhận” 

 

Tiếp theo ở hình dưới, chọn “Chấp Nhận” 
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Bước 4: Hoàn tất thanh toán 

Sau khi hoàn tất thanh toán, khách hàng sẽ được hệ thống thông báo trên màn hình như 

sau: 

 

Ngoài ra, Hệ thống cũng sẽ gửi tin nhắn xác nhận cho khách hàng về trạng thái thanh 

toán phí/lệ phí đã thành công hoặc chưa thành công. 

Khách hàng quay trở lại dánh sách hồ sơ sẽ thấy lệ phí “Đã đóng” 

 

Hoàn tất quá trình thanh toán. 

VIII. Khách hàng xóa hồ sơ online 

Mô tả: Khách hàng online có thể xóa: 

- Các hồ sơ đã nộp mà cơ quan nhà nước chưa tiếp nhận. 

- Các hồ sơ đang soạn, đã lưu nhưng chưa nộp 

Chọn để về lại menu 

quản lý hồ sơ 

Thông báo đã hoàn tất 

đóng phí/lệ phí 
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1. Bấm vào Xem chi 

tiết để tiến hành 

“Xóa” 

2. Bấm “Xóa hồ sơ” 

3. Bấm xác nhận “Xóa” để 

hoàn tất. 


