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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 THUỘC 
LĨNH VỰC CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG 

 

I. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

Dịch vụ công trực tuyến (sau đây viết tắt là DVCTT)  là dịch vụ hành chính 

công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho tổ chức, cá 

nhân trên môi trường mạng Internet. 

Với DVCTT, tổ chức, cá nhân có thể thực hiện nộp các Hồ sơ Thủ tục hành 

chính (sau đây viết tắt là TTHC) cho cơ quan chính quyền, sau đó có thể theo dõi 

tiến độ xử lý và nhận thông báo trả kết quả xử lý thông qua Trang web DVCTT 

(hay gọi là  Cổng DVCTT). 

Triển khai các DVCTT có nghĩa là tổ chức, cá nhân có thể giao tiếp với 

chính quyền 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần. 

Để truy cập vào Cổng DVCTT tỉnh Bình Định trong đó có cung cấp 32 

DVCTT mức độ 3, 4 (để giải quyết 32 TTHC) của Sở Công thương, tổ chức cá 

nhân mở trình duyệt web (như: Chrome, Firefox, Coccoc, Safari) và nhập vào địa 

chỉ truy cập sau: http://dichvucong.binhdinh.gov.vn rồi nhấn phím Enter. 

 

Hình 1: Màn hình Cổng dịch công trực tuyến tỉnh Bình Định 

Điều kiện để sử dụng DVCTT nộp hồ sơ đến Sở Công Thương qua mạng 

Internet là: Tổ chức, cá nhân phải có (hoặc thuê dịch vụ) máy tính kết nối 

Internet, có máy scan để copy văn bản giấy thành file pdf trên máy tính, có chữ 

ký số để ký trên các văn bản chính trong thành phần hồ sơ cần nộp. 

http://dichvucong.binhdinh.gov.vn/
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II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

1. NÔ ̣ P HỒ SƠ 

Bước 1: Tổ chức cá nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ giấy hoàn chỉnh  cần nộp, sau 
đó dùng máy scan để chuyển các văn bản giấy trong hồ sơ sang dạng file PDF để 
lưu trữ trên máy tính, dùng chữ ký số của mình để ký lên các văn bản chính trong 
hồ sơ đã chuyển sang file PDF. 

Bước 2: Sử dụng chương trình duyệt web (Chrome, Firefox) truy cập vào 
Cổng DVCTT của tỉnh (tại địa chỉ: http://dichvucong.binhdinh.gov.vn). 

Bước 3: Chọn vào mục NỘP HỒ SƠ; trong màn hình này, tại nút tùy chọn 
Đơn vị: chọn Sở Công Thương và đánh dấu tick chọn vào ô  Chỉ hiển thị thủ tục 
nộp trực tuyến. Sau đó, tìm chọn vào TTHC cần nộp trong danh sách TTHC bên 
dưới. Màn hình minh họa như sau: 

 

Bước 4: Giả sử tại Bước 3 chọn TTHC: Đăng ký thực hiện khuyến mại theo 
hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, màn hình xuất hiện như sau: 

 

* Trong màn hình trên, nhấn nút “Chọn”tại mục Dịch vụ nộp hồ sơ qua 
mạng, màn hình sau xuất hiện: 

http://dichvucong.binhdinh.gov.vn/
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* Trong màn hình trên, tại mục Thông tin chọn là “Tổ chức” và điền đầy đủ 
các thông tin bắc buộc, màn hình minh họa như sau: 

 

* Khi Nhấn nút “Xác nhận”, Màn hình sẽ xuất hiện ở 1 trong 2 trường hợp 
sau: 

- TH1:Nếu đây là lần đầu tiên nộp hồ sơ thì xem Bước 5; 
- TH2:Nếu tổ chức đã từng nộp hồ sơ qua hệ thống này thì xem tiếp Bước 6. 
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Bước 5: Nếu đây là lần đầu tiên nộp hồ sơ, sau khi nhấn nút “Xác nhận” 
chương trình sẽ xuất hiện thông báo: 

 

* Nhấn nút OK, chương trình xuất hiện màn hình bổ sung các thông tin như: 

 

Sau khi nhập bổ sung các thông tin như Trụ sở chính; Số điện thoại; Thư 
điện tử, bạn nhập Mã bảo vệ trên màn hình và nhấn nút Tiếp tục, Màn hình minh 
họa như sau:  
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Bước 6: Chương trình xuất hiện màn hình nhập các thông tin cần thiết của hồ 
sơ: 
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Tại bước này, bạn phải nhập lại các thông tin của doanh nghiệp tại mục 
Thông tin hồ sơ và đính kèm các file PDF giấy tờ  đã chuẩn bị ở Bước 1, rồi nhập 
Mã bảo vệ, sau đó chọn nút Nộp hồ sơ. Màn hình minh họa như sau: 

 

Bước 7: Sau khi nhấn nút Nộp hồ sơ, nếu khai báo đúng và đủ, màn hình hiển 
thị:
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Sau khi nộp hồ sơ thành công, hệ thống sẽ thông báo Mã số hồ sơ của tổ chức, 
cá nhân lưu lại (ví dụ mã hồ sơ vừa nộp là:  1708310134604), sử dụng Mã hồ 
sơ này để có thể tra cứu, theo dõi, nhận kết quả hồ sơ. 

2. XEM HỒ SƠ 

Chức năng này cho phép tổ chức cá nhân xem lại các hồ sơ đã nộp đến Sở Công 

Thương thông qua Cổng DVCTT của tỉnh. 

Bước 1: Sử dụng chương trình duyệt web (Chrome, Firefox) truy cập vào 
Cổng DVCTT của tỉnh (tại địa chỉ: http://dichvucong.binhdinh.gov.vn), sau đó chọn 
vào mục XEM HỒ SƠ, màn hình hiển thị như sau: 

 

Bước 2: Chọn “Tổ chức” và điền chính xác thông tin bắt buộc Ngày cấp 
GP/CN ĐKKD (*), Số GP/CN ĐKKD (*) mà tổ chức đã khai báo trước đó trên Cổng 
DVCTT. Màn hình minh họa như sau:  

 

Bước 3: Chọn nút Xác nhận, hệ thống sẽ hiển thị tất cả các hồ sơ mà tổ chức 
cá nhân đã nộp đến Sở Công Thương thông qua Cổng DVCTT của tỉnh (với các 
thông tin như: mã hồ sơ, tên hồ sơ, thời gian tiếp nhận, hình thức nộp, trạng thái), 
hình minh họa như sau: 

http://dichvucong.binhdinh.gov.vn/
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Để xem Chi tiết hồ sơ thông tin tiến độ xử lý của từng bộ hồ sơ nhấn vào Tên hồ sơ 
cần xem, màn hình sẽ hiển thị thông tin chi tiết: 

 

3. TRA CỨU HỒ SƠ 

Chức năng này cho phép tổ chức cá nhân xem chi tiết tình trạng xử lý của hồ sơ 

đã nộp thông qua Mã hồ sơ hệ thống đã cung cấp trong Bước Nộp hồ sơ. Để tra cứu 

thông tin hồ sơ đã nộp, thực hiện như sau: 
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Bước 1: Sử dụng chương trình duyệt web (Chrome, Firefox) truy cập vào 
Cổng DVCTT của tỉnh (tại địa chỉ: http://dichvucong.binhdinh.gov.vn), sau đó nhập 
Mã hồ sơ rồi chọn vào nút TRA CỨU, màn hình minh họa như sau: 

 

Bước 2: Sau khi nhấn nút TRA CỨU, màn hình thông tin trạng thái hồ sơ sẽ 
hiển thị như sau: 

 
- Nếu Trạng thái là: Đang chờ tiếp nhận thì hồ sơ đã nộp và đang chờ  bộ 

phần Một cửa tiếp nhận. 
- Nếu Trạng thái là: Đang xử lý thì hồ sơ đã nộp đã được bộ phận Một cửa đã 

đã tiếp nhận và đang chờ Phòng chuyên môn hay Lãnh đạo Sở xử lý. 
- Nếu Trạng thái là: Từ chối thì hồ sơ đã nộp đã bị từ chối và xem lý do từ 

chối bên dưới ở mục Ghi chú. 

http://dichvucong.binhdinh.gov.vn/
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- Nếu Trạng thái là: Đã có kết quả thì hồ sơ đã nộp đã có kết quả tại bộ phận 
Một cửa. Màn hình minh họa như sau: 

 


