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HƯỚNG DẪN 

Thực hiện việc đăng ký, nhận kết quả, thanh toán lệ phí và tra cứu 

tiên độ giải quyết đối với hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

 

1. Các khái niệm cơ bản liên quan đến dịch vụ công trực tuyến: 

- Dịch vụ hành chính công: Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực 

thi pháp luật, không nhằm mục đích lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ 

chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới 

hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà 

nước đó quản lý. 

- Dịch vụ công trực tuyến: Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác 

của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường 

mạng. 

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: Là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ 

các thông tin về quy trình, thủ tục, hồ sơ, thời hạn, phí và lệ phí thực hiện dịch vụ. 

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 

và cho phép người sử dụng tải về các biểu mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện 

hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường 

bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. 

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 

và cho phép người dân sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu văn bản đến cơ quan, 

tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp 

dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và 

nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. 

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 

và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. 

Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường 

bưu điện đến người sử dụng. 

2. Các bước thực hiện đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến: 

Bước 1: Mở trình duyệt web (Googe Chrome, Firefox…) nhập vào địa chỉ  

 https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/  Chọn “đăng ký trực tuyến”. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/


 

Hoặc nhập trực tiếp vào địa chỉ: 

 

 

 

 

Bước 2:  

Chọn cơ quan: Ban Quản lý các KCN  

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/dichvucong/tiepnhanonline 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/dichvucong/tiepnhanonline
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/


 
 

- Bấm vào ô “ Tìm kiếm”  để chọn tên thủ tục 

  

Bước 3: Sau khi chọn tên thủ tục, bấm vào nút “Nộp hồ sơ” 

 

   

 

Bước 4: Một số TTHC có nhiều sự lựa chọn ở mục “Trường hợp giải quyết”, 

do vậy, tổ chức, cá nhân nghiên cứu trước những nội dung cần làm trước khi nộp 

hồ sơ.  

Chọn thủ 

tên thủ tục 



                      

 

Sau đó bấm nút “Đồng ý và tiếp tục” 

Bước 5: Điền đầy đủ các nội dung vào mục: “ Thông tin người nộp hồ sơ” 

 

  

 Ở phần này, thông tin phải được khai báo đúng sự thật, là cơ sở pháp lý để 

đối chiếu với hồ sơ gốc khi thực hiện công việc. 

 Sau khi điền đầy đủ các nội dung trên, bấm vào nút “Đồng ý và tiếp tục”,  

màn hình xuất hiện khung: 



 

- Tải và hoàn thành các biểu mẫu phù hợp các nội dung như hình trên, kèm 

theo các file đã scan dạng ảnh chụp vào mục “ Chọn tệp tin” 

                                          

  

 Sau khi cung cấp đúng, đủ hồ sơ theo danh mục, ta nhấn chọn “Đồng ý và 

tiếp tục”                     

 Lưu ý: Trường hợp hồ sơ được chụp ảnh, scan không đúng sự thật (cắt, 

ghép ảnh hồ sơ, làm giả mạo hồ sơ bằng công nghệ) được xem là hành vi giả mạo 

hồ sơ, sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. 

 

Bước 6: Phí lệ phí 



 Lựa chọn hình thức nhận kết quả: Tổ chức cá nhân có thể lựa chọn 1 trong 

2 hình thức (nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc chuyển qua đường 

bưu chính) như hình.      

                
 Sau đó lựa chọn mục “Phương thức thanh toán”: Có 2 sự lựa chọn (thanh 

toán tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và thanh toán trực tuyến), thường nộp 

hồ sơ trực tuyến nên thanh toán qua trực tuyến sẽ thuận tiện cho tổ chức cá nhân 

(đối với những trường hợp có thu phí),  

 

Sau đó bấm nào nút “Đồng ý và tiếp tục”, màn hình xuất hiện khung hội 

thoại: 



 

Điền: “Mã xác nhận” và chọn mục “Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về lời khai trên”, sau đó bấm nút “ Thanh toán và nộp hồ sơ” 

 

Màn hình xuất hiện khung hộp thoại: “Chúc mừng bạn đã nộp hồ sơ 

thành công” 

3. Việc tiếp nhận hồ sơ: 

Khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN nhận được 

đúng, đủ hồ sơ theo yêu cầu, sẽ tiếp nhận và Thông báo Mã số tiếp nhận, thời 

gian trả kết quả cho người dân trực tiếp đến nhận kết quả thông qua tin nhắn 

điện tử; các trường hợp hồ sơ cung cấp thiếu, sai sót sẽ thông báo hướng dẫn bổ 

sung thông qua địa chỉ email hoặc số điện thoại liên hệ đã được người dân cung 

cấp qua hệ thống một cửa điện thoại. Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra việc nộp phí, 

sau đó sẽ tiếp nhận hồ sơ.  



 Lưu ý: Người dân cung cấp thông tin về số điện thoại di động hoặc địa 

chỉ email phải chính xác để làm cơ sở trao đổi, hướng dẫn làm lại hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ. 

4. Thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến (đối với dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 4 và các thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 có quy định 

nộp lệ phí cùng lúc nộp hồ sơ)  

5. Trả kết quả: 

Khi đến nhận kết quả theo thời gian được thông báo qua tin nhắn điện tử, 

người dân phải đem theo hồ sơ giấy (hồ sơ gốc) tương ứng để đối chiếu với hồ sơ 

đã cung cấp trực tuyến (đối chiếu lại với hồ sơ đã gửi được chụp lại, scan hoặc 

được gửi qua đường bưu điện trước đó). 

Sau khi đối chiếu, nếu Đúng sẽ Trả kết quả theo nội dung xử lý hồ sơ của 

người dân theo quy định. Nếu Sai sẽ tiếp tục hướng dẫn người dân hoàn chỉnh lại 

hồ sơ. 

6. Tra cứu tiến độ hồ sơ:  

Nhập đường link:  https://bariavungtau.vnptigate.vn/dichvucong/tracuu 

 
 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Điện thoại 0254.3515555 – 120 – Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả của Ban để được hướng dẫn. 

 

https://bariavungtau.vnptigate.vn/dichvucong/tracuu

