
1. Dịch vụ công trực tuyến
- Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác 
của cơ quan nhà nước cung cấp trên môi trường 
mạng.

 - Dịch vụ công trực tuyến mức có 4 mức độ 
(1,2,3,4): Mức độ 4 là mức độ hoàn chỉnh nhất, ở 
mức độ 4, người dùng được cung cấp dịch vụ 
hoàn chỉnh mà không cần đến gặp trực tiếp cơ 
quan, tổ chức. 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. Những lợi ích khi sử dụng Dịch vụ công 
trực tuyến
- Cải cách hành chính, giảm áp lực giấy tờ trong 
công việc.

- Tăng tính minh bạch của các cơ quan cung cấp 
dịch vụ. 

- Giảm thời gian gửi, nhận hồ sơ, tiết kiệm chi 
phí đi lại, công sức, văn phòng phẩm, chi phí 
nhân công... 

- Giúp tổ chức, cá nhân có thể giao dịch 24/24 
giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối Internet.

- Người dân, doanh nghiệp có thể kết nối dễ 
dàng với cơ quan nhà nước thông qua môi 
trường mạng. 

- Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và 
rút ngắn quá trình hiện thực hóa Chính phủ điện 
tử, hướng đến Chính phủ số, nền kinh tế số và xã 
hội số trong tương lai.

3. Hướng dẫn đăng ký và sử dụng Dịch vụ 
công trực tuyến
a) Đăng ký tài khoản

- Bước 1: Truy cập vào địa chỉ

http://dichvucong.vinhphuc.gov.vn

- Bước 2: Chọn nút  “Đăng ký”.

- Bước 3: Chọn đối tượng đăng ký: Công dân, 
Doanh nghiệp, Cơ quan nhà nước.

- Bước 4: Chọn hình thức đăng nhập: Thuê bao di 
động, Bảo hiểm xã hội, Bưu điện Việt Nam.

- Bước 5: Nhập thông tin ở mục Đăng ký và bấm 
nút Đăng ký.

Hệ thống sẽ trả về mã OTP để xác minh tài 
khoản. Nhập chọn Xác nhận để hoàn mã OTP 
được gửi qua số điện thoại khai báo ở trên để 
hoàn thành việc đăng ký tài khoản.

b) Sử dụng Dịch vụ công trực tuyến

- Đăng nhập tài khoản tại địa chỉ 
https://dichvucong.vinhphuc.gov.vn

-Bước 1: Tìm kiếm Dịch vụ công muốn thực hiện 
bằng cách nhập từ khoá của Dịch vụ công muốn 
thực hiện vào ô Nhập từ khoá tìm kiếm, hoặc 
chọn nút Dịch vụ công trực tuyến và tìm kiếm 
trong danh sách.

- Bước 2: Chọn Dịch vụ công cần nộp hồ sơ.

- Bước 3: Chọn nút Nộp trực tuyến để tiến hành 
nộp hồ sơ.

- Bước 4: Nhập thông tin người nộp hồ sơ 
(những trường có dấu * là bắt buộc phải nhập).

- Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin người nộp hồ 
sơ và Chủ hồ sơ. Người dùng thực hiện cập nhật 
thành phần hồ sơ cần nộp. 

- Bước 5: Nhập thành phần hồ sơ theo yêu cầu.

- Bước 6: Tích chọn vào dòng Tôi xin chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về lời khai trên để tiếp 
tục nộp hồ sơ.

- Bước 7: Đăng ký dịch vụ bưu chính

 - Trường hợp nếu bạn không có nhu cầu đăng ký 
bưu chính thì kích Tiếp tục để tiếp tục nộp hồ sơ.

- Trường hợp có nhu cầu đăng ký bưu chính, vui 
lòng nhà cung cấp dịch vụ và các hình thức 
đăng ký.

- Bước 8: Xem lại toàn bộ thông tin đã nhập và 
nhập mã xác nhận để đồng ý nộp hồ sơ.
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