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1. Giới thiệu chung: 

Truy cập vào website qua địa chỉ: http://dvcsnv.thainguyen.gov.vn/ 

 

Hình  1: Trang chủ website hệ thống cấp phép trực tuyến Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 

Trên giao diện trang chủ, người dùng có thể xem được thủ tục hành chính, đăng ký hồ sơ trực 

tuyến và tra cứu trạng thái hồ sơ. 

2. Hướng dẫn 

Để xem hướng dẫn, trên giao diện trang chủ website, chọn tab  

 

Hình 2: Danh sách các thủ tục 
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3. Đăng ký hồ sơ trực tuyến 

Để đăng ký hồ sơ trực tuyến, chọn tab  

 

Hình  3: Truy cập giao diện đăng ký hồ sơ trực tuyến 

Sau khi chọn thủ tục cần đăng ký, người dùng nhập thông tin vào trong các trường nhập liệu, 

nhập mã xác nhận của hồ sơ và kích chọn vào nút . 
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Hình  4: Nhập liệu thông tin đăng ký vào form đăng ký. 

4. Tra cứu hồ sơ 

Để tra cứu trạng thái hồ sơ, trên trang chủ website, người dùng kích chọn vào tab 

. Các bước thực hiện:  

 Bước 1: nhập mã số hồ sơ (mã số hồ sơ được cung cấp khi bạn đăng ký hồ sơ thành 

công vào hệ thống) 

 Bước 2: nhập mã xác nhận (mã xác nhận do hệ thống cung cấp) 

 Bước 3: Click vào nút “Tra cứu”. 

 

Hình  5: Tra cứu trạng thái hồ sơ 

Thông tin và trạng thái hồ sơ được hiển thị. 



Hệ thống cấp phép trực tuyến Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 

 

   
 www. unitech.vn 

 

Hình  6: Hiển thị thông tin và trạng thái hồ sơ 

5. Bổ sung hồ sơ 

Để bổ sung hồ sơ, trên trang chủ website, người dùng kích chọn vào tab 

. Các bước thực hiện:  

 Bước 1: nhập mã yêu cầu bổ sung (mã số được cung cấp khi bạn đăng ký hồ sơ thành 

công vào hệ thống và được gửi qua mail đăng ký) 

 Bước 2: nhập mã xác nhận (mã xác nhận do hệ thống cung cấp) 

 Bước 3: Click vào nút “Tìm kiếm”. 

 

Hình  7: Bổ sung hồ sơ 

6. Kết quả xử lý hồ sơ 

Kết quả xử lý của dịch vụ công mức 3 được gửi trực tiếp cho người sử dụng tại bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của đơn vị. 

Kết quả xử lý của dịch vụ công mức 4 sẽ được gửi trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc gửi đến 

khách hàng qua đường bưu điện. 

 

 


