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I. Tổng quan 

 Mục đích 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống Chính quyền Điện tử tỉnh Đồng Tháp cho công 

dân. 

 

 Tổng quan các chức năng dành cho công dân 

Các chức năng dành cho công dân trong Hệ thống Chính quyền Điện tử tỉnh Đồng 

Tháp bao gồm: 

- Đăng ký tài khoản công dân điện tử 

- Đăng ký dịch vụ công trực tuyến 

- Quản lý các hồ sơ đã nộp trực tuyến 

- Theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ (đã nộp trực tiếp hoặc trực tuyến). 
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II. Hướng dẫn sử dụng 

 Đăng ký tài khoản công dân điện tử 

Chức năng Đăng ký tài khoản công dân điện tử nhằm mục đích công dân đăng ký tài 

khoản để sử dụng hệ thống. 

Các bước để Đăng ký tài khoản công dân điện tử như sau: 

BƯỚC 1: Vào màn hình đăng ký 

Vào website dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp: http://egov.dongthap.gov.vn/ 

Nhấn vào nút [ĐĂNG KÝ] như hình sau: 

http://egov.dongthap.gov.vn/
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Sau khi Nhấn vào nút Đăng ký sẽ hiển thị màn hình đăng ký tài khoản như ở Bước 2 

BƯỚC 2: Nhập thông tin đăng ký 

Nhập đầy đủ thông tin đăng ký trên màn hình đăng ký sau: 

Thông tin Đăng ký gồm:Họ - Đệm - Tên; Số CMND; Ngày sinh; Giới tính; Email;  

Mật khẩu; Mã xác nhận. Các thông tin trên là Bắt buộc phải nhập đủ. 

Sau khi đã nhập đầy đủ các thông tin, nhấn vào nút[Đăng ký tài khoản]. 

Hệ thống sẽ kiểm tra Số CMND và Ngày sinh: 

Nếu Số CMND ứng với Ngày sinh này đã có tài khoản, Hệ thống sẽ thông báo là công 

dân đã có tài khoản và khi đó công dân không được đăng ký tài khoản với số CMND 

ứng với ngày sinh này nữa. 

Lưu ý: Nếu Email đã được sử dụng với một tài khoản nào đó thì không được đăng ký 

nữa. 

BƯỚC 3: Xác nhận đăng ký 

Sau khi đăng ký thành công ở Bước 2 sẽ có 2 trường hợp sau: 

Nếu Số CMND ứng với Họ và tên công dân đã có dữ liệu công dân điện tử. Màn hình 

sẽ hiển thị Thông báo :“Thông tin chi tiết về bạn đã tồn tại trong hệ thống của chúng 

tôi nhưng bạn chưa có tài khoản. Bạn hãy [Bấm vào đây] để xem thông tin chi tiết về 

mình và hoàn tất đăng ký. Mọi thông tin đăng ký của bạn sẽ được bảo mật tuyệt đối, 

được bảo đảm bởi chính sách bảo mật thông tin của chính quyền tỉnh Đồng Tháp.” 

 

Nếu Số CMND ứng với Họ và tên của công dân chưa có dữ liệu công dân điện tử. 

  Màn hình sẽ hiển thị thông báo: “Thông tin chi tiết về bạn chưa có trong hệ thống của  
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chúng tôi! Bạn hãy [Bấm vào đây] để nhập thông tin chi tiết về mình. Mọi thông tin 

đăng ký của bạn sẽ được bảo mật tuyệt đối, được bảo đảm bởi chính sách bảo mật 

thông tin của chính quyền tỉnh Đồng Tháp.” Cho phép công dân nhập đầy đủ thông tin 

và tạo thành công tài khoản 

 

BƯỚC 4: Nhập thông tin chi tiết công dân 

Sau thực hiện Bước 3 màn hình sẽ hiển thị các thông tin chi tiết công dân cần nhập. 

Màn hình cụ thể như sau: 
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- Hệ thống đổ dữ liệu đăng ký ở Bước 2 lên màn hình thông tin chi tiết. 

- Nếu công dân đã có dữ liệu công dân điện tử, hệ thống tự động đổ dữ liệu công 

dân lên màn hình. Khi đó công dân có thể sửa thông tin của mình. 

- Nếu công dân chưa có dữ liệu công dân điện tử, nhập đầy đủ những thông tin 

còn thiếu. 

Sau khi nhập đầy đủ thông tin chi tiết. Nhấn vào nút [Đăng ký], màn hình hiển thị 

thông báo như sau: 

BƯỚC 5: Xác nhận Email. 

Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ gửi thông tin xác nhận đến email đăng ký. 

Nội dung email như sau: 
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Công dân nhấn vào link xác nhận để xác nhận email của mình. 

Sử dụng email và mật khẩu được gửi về email để đăng nhập vào hệ thống 

BƯỚC 6: Xác nhận giấy tờ cá nhân 

Sau khi đã xác nhận email, để chứng thực tài khoản, công dân phải mang giấy tờ cá 

nhân gồm: Giấy CMND, sổ hộ khẩu và các giấy tờ liên quan đến Ủy ban nhân dân 

xã/phường để xác nhận và hoàn tất việc đăng ký. 

 

 Sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

Sau khi đã có tài khoản công dân điện tử, công dân thực hiện đăng nhập vào Hệ thống 

thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp. 

Để xem hướng dẫn sử dụng, nhấn nút [Hướng dẫn] 

Để bắt đầu sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, nhấn nút [Bắt đầu], màn hình sau hiển 

thị: 
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Menu nằm phía bên trái màn hình hiển thị các lĩnh vực dịch vụ công, chọn lĩnh vực, 

màn hình bên phải sẽ liệt kê danh sách các dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực đã 

chọn. 

Để xem quy trình thủ tục dịch vụ công, kích chọn vào icon ở cột xem chi tiết của dịch 

vụ công tương ứng. 

Để đăng ký một dịch vụ công trực tuyến, kích chọn vào tên dịch vụ công tương ứng. 

Màn hình đăng ký của dịch vụ công đã chọn sẽ hiển thị để công dân nhập thông tin 

đăng ký. 

Quá trình đăng ký một dịch vụ công trực tuyến bao gồm 2 bước: 

BƯỚC 1: Nhập thông tin đăng ký 

Công dân thực hiện nhập các thông tin đăng ký theo màn hình của mỗi dịch vụ công 

tương ứng. 

Màn hình sau là của bước nhập thông tin khi đăng ký dịch vụ công trực tuyến 
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Một số lưu ý trên màn hình nhập thông tin: 

- Thông tin cá nhân: thông tin cá nhân (của công dân hoặc doanh nghiệp) sẽ được 

hệ thống tự động điền vào màn hình theo thông tin đăng nhập tương ứng. 

- Thông tin bắt buộc: các mục có dấu sao màu đỏ (*) là thông tin bắt buộc nhập. 

Sau khi nhập đầy đủ thông tìn trên màn hình đăng ký, kích chọn nút [Chuyển sang 

bước tải thành phần hồ sơ] để chuyển sang bước 2. 

BƯỚC 2: Đính kèm thành phần hồ sơ 

Thực hiện đính kèm thành phần hồ sơ theo quy định. 

Màn hình sau là của bước Đính kèm thành phần hồ sơ khi đăng ký dịch vụ công trực 

tuyến Cấp giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển phát thư (trong phạm vi nội tỉnh). 
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Kích vào nút [Chọn tiệp] để thực hiện đính kèm hồ sơ số tương ứng. 

Kích vào nút [Nộp hồ sơ] để hoàn thành quá trình đăng ký dịch vụ công trực tuyến. 

 
 Quản lý các hồ sơ đã nộp trực tuyến 

Để theo dõi và quản lý các hồ sơ đã nộp trực tuyến công dân vào trang cá nhân. 

Để vào trang cá nhân, kích chọn [Trang cá nhân] ở menu trên cùng của màn hình: 
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Kích chọn menu Danh sách giao dịch để hiển thị danh sách các dịch vụ công trực 

tuyến đã đăng ký. 

Trên danh sách các dịch vụ công trực tuyến đã đăng ký, hiển thị các dịch vụ công với 

các thông tin như: Mã số biên nhận, Đơn vị hành chính giải quyết, Trạng thái hồ sơ 

đang xử lý, Ngày hẹn trả kết quả,… 

Để xem chi tiết một hồ sơ, kích chọn Tên dịch vụ công của hồ sơ tương ứng, màn hình 

sau hiển thị: 

Các nút ở màn hình chi tiết cung cấp các chức năng: 

- Xem đơn: xem chi tiết đơn của dịch vụ công đã đăng ký. 

- Xem thành phần hồ sơ: xem các thành phần hồ sơ đã đính kèm. 

- Trao đổi thông tin: trao đổi thông tin với cán bộ tại tổ Tiếp nhận và Trả kết quả 

của đơn vị đang xử lý hồ sơ. 

 

 Theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ đã nộp (trực tiếp và trực tuyến) 

Hệ thống cung cấp chức năng cho phép công dân/doanh nghiệp theo dõi trạng thái xử 

lý hồ sơ đã nộp. 

Để theo dõi trạng thái hồ sơ, công dân/doanh nghiệp không cần đăng nhập vào hệ 

thống, trên màn hình trang chủ của hệ thống như màn hình sau: 
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Thực hiện kích chọn menu TRA CỨU THÔNG TIN, Màn hình sau hiển thị: 

Nhập mã số biên nhận hồ sơ, nhấn Enter. Nếu mã số biên nhận hồ sơ là đúng, màn 

hình hiển thị: 
 
 

Màn hình trên hiển thị chi tiết thông tin hồ sơ và trạng thái xử lý hồ sơ hiện tại. 


