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I. TỔNG QUAN 

1. Đăng nhập hệ thống 

Truy cập theo link: https://hanhchinhcong.kontum.gov.vn 

 

2. Menu hệ thống 

Sau khi đăng nhập hệ thống thành công, màn hình và các chức năng chính dành cho cán 

bộ một cửa hiển thị như hình sau: 

https://hanhchinhcong.kontum.gov.vn/
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Ứng với vai trò của cán bộ một cửa thì sẽ được phân quyền những chức năng cơ bản theo 

danh sách sau: 

Tiếp Nhận và trả kết quả: 

1. Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp: nhập thông tin hồ sơ của công dân đến nộp trực tiếp tại cơ 

quan. 

2. Hồ sơ mới tiếp nhận: quản lý các hồ sơ mới tiếp nhận (trực tiếp hoặc trực tuyến), cung 

cấp các chức năng lựa chọn hồ sơ để thực hiện chuyển sang phòng chuyên môn xử lý. 

3. Hồ sơ đang xử lý: quản lý các hồ sơ đang trong quá trình xử lý, cung cấp các chức năng 

xem chi tiết thông tin hồ sơ, trạng thái xử lý, thực hiện thao tác yêu cầu công dân bổ sung hồ 

sơ. 

4. Hồ sơ liên thông: quản lý các hồ sơ liên thông giữa các cấp, danh sách hồ sơ các đơn vị 

gửi đến để thực hiện liên thông. 

5. Hồ sơ chờ trả kết quả: quản lý các hồ sơ đã xử lý xong, cung cấp các chức năng trả kết 

quả hồ sơ cho công dân. 

6. Hồ sơ đã trả kết quả: quản lý các hồ sơ đã trả kết quả cho công dân, cung cấp các chức 

năng tìm kiếm, xem chi tiết các hồ sơ đã trả kết quả. 

7. Hồ sơ chờ bổ sung: quản lý các hồ sơ trong quá trình xử lý được cán bộ xử lý yêu cầu 

công dân bổ sung thêm thông tin. Các hồ sơ này sẽ tạm dừng xử lý, chuyển trả về một cửa 
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để cán bộ một cửa yêu cầu công dân bổ sung hồ sơ. Hồ sơ sau khi được công dân bổ sung, 

cán bộ một cửa sẽ chuyển sang phòng chuyên môn để tiếp tục quá trình xử lý. 

8. Hồ sơ chờ rút: quản lý các hồ sơ do công dân yêu cầu rút. Tại danh sách hồ sơ này cán 

bộ một cửa thực hiện thao tác xác nhận trả lại hồ sơ cho công dân. 

9. Hồ sơ không tiếp nhận: quản lý các hồ sơ không được tiếp nhận hoặc các hồ sơ do công 

dân yêu cầu rút. 

Quản lý phí và lệ phí: Cấu hình phí và lệ phí cho từng thủ tục hành chính cho đơn vị, quản 

lý thông tin phí và lệ phí của đơn vị. 

 Quản lý công dân: Quản lý thông tin công dân trên hệ thống phần mềm: thêm mới, sửa, 

xóa thông tin công dân 

Báo cáo thống kê: Quản lý các báo cáo theo năm, tháng, tuần. Theo từng lĩnh vực, từng thủ 

tục hành chính cụ thể của đơn vị. 

Ngoài ra tùy thuộc vào thực tế xử lý TTHC tại đơn vị, cán bộ một cửa sẽ được phân thêm quyền 

khác. 

II. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT SỬ DỤNG HỆ THỐNG 

1. Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp 

- Bước 1: Nhập thông tin người nộp hồ sơ 

Từ menu chính, chọn chức năng [Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp], màn hình sau hiển thị: 
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Nhấn nút [Tìm người nộp], màn hình sau hiển thị:  

 

Thực hiện tìm kiếm công dân nộp hồ sơ theo các tiêu chí: Họ tên công dân; Chứng minh nhân 

dân; Ngày sinh. 

Khi tìm thấy công dân, thực hiện kích chọn công dân ở cột [Chọn], Nhấn nút [Chọn công dân] 

để quay lại màn hình Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp. Lúc này các thông tin công dân (Họ tên, Ngày 

sinh, Địa chỉ thương trú, …) đã được điền vào màn hình. 

- Bước 2: Chọn loại hồ sơ tiếp nhận 
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Trên màn hình Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, trong mục Thông tin hồ sơ, nhấn chọn [-Chọn lĩnh 

vực hồ sơ-], hệ thống sẽ hiển thị danh sách các thủ tục để lựa chọn. 

 

- Sau khi chọn lĩnh vực hồ sơ sẽ thực hiện chọn [-Chọn thủ tục-] của công dân nộp hồ sơ: 

 

Thông tin Chủ hồ sơ sẽ được mặc định là “Người nộp”. Nếu người nộp và chủ hồ sơ là khác 

nhau thì kích bỏ chọn ở ô Cũng là người nộp và điền họ tên chủ hồ sơ. 
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Các thông tin về Số ngày giải quyết, lệ phí sẽ được hệ thống tự thiết lập tương ứng với loại hồ sơ 

đã chọn. 

- Bước 3: Xác nhận các thành phần hồ sơ đã nhận 

Ở mục Thành phần hồ sơ theo quy định, tương ứng với loại thủ tục đã chọn ở bước 2, thành 

phần hồ sơ sẽ được hệ thống tự liệt kê theo quy định như màn hình sau: 

 

- Trong màn hình này, cán bộ xác nhận các thành phần hồ sơ đã nhận của công dân bằng cách 

kích chọn vào cột [Đã nhận] tương ứng. Nếu bản nhận là bản chính kích chọn vào cột [Bản 

chính]. 

Nếu thành phần hồ sơ đã được số hóa (ví dụ bản scan), thực hiện đính kèm bản số bằng cách kích 

chọn nút [Chọn tệp tin] tương ứng với thành phần hồ sơ, chỉ đường đến tập tin số hóa lưu trên 

máy. 
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Ngoài ra, ở mục Thành phần khác (nếu có), cán bộ mô tả các giấy tờ khác đính kèm hồ sơ (nếu 

có) và nhập vào đường dẫn để tải về ở mục Liên kết tải giấy tờ. 

- Bước 4: Lưu và in giấy biên nhận 

Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin hồ sơ tiếp nhận ở các bước trên, cán bộ tiếp nhận kích chọn nút 

[Lưu và in giấy biên nhận], hệ thống sẽ tự động kết xuất thông tin giấy biên nhận như hình sau: 

 

Kích chọn nút [In giấy biên nhận] để in giấy biên nhận, ký vào giao cho công dân. 

 Lưu ý: các hồ sơ đã tiếp nhận sẽ được chuyển sang danh sách “Hồ sơ mới tiếp nhận” 

 

2. Tiếp nhận hồ sơ EMS 

- Công dân Nộp hồ sơ trực tiếp, lựa chọn hình thức Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển phát 

kết quả qua bưu điện (EMS).  
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+ Đăng ký nhận kết quả tại nhà 

 Sau khi click button “Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp” cán bộ 1 cửa sẽ thực hiện như Bước 1 và 

tích chọn vào ô Đăng ký nhận kết quả bằng chuyển phát nhanh (EMS) 

 

 

3. Chuyển hồ sơ đã tiếp nhận sang bộ phận xử lý 

- Các hồ sơ sau khi đã tiếp nhận trực tiếp và tiếp nhận trực tuyến sẽ được chuyển sang danh 

sách Hồ sơ mới tiếp nhận, cán bộ một cửa vào danh sách này để thực hiện chuyển các hồ 

sơ đó sang bộ phận chuyên môn xử lý. 

Từ menu chính, tại mục Quản lý hồ sơ, chọn chức năng [Hồ sơ mới tiếp nhận], màn hình danh 

sách hồ sơ mới tiếp nhận hiển thị: 

 

 

- Chọn các hồ sơ sẽ chuyển bằng cách kích chọn cột thứ 2 bên từ bên phải sang tương ứng với 

mỗi hồ sơ, thực hiện chuyển các hồ sơ đã chọn bằng cách nhấn nút màu cam [Chuyển hồ sơ] 

nằm ở bên trên-phải màn hình danh sách. 
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Các hồ sơ đã thực hiện chuyển sẽ được chuyển đến cán bộ xử lý tương ứng theo quy trình đã 

được thiết lập. 

 Lưu ý: các hồ sơ đã chuyển sẽ được chuyển sang danh sách “Hồ sơ đang xử lý”.  

Ở cột [Thao tác] có các chức năng thực hiện với mỗi hồ sơ như sau: 

1. Nút Bổ sung hồ sơ: bổ sung thêm thông tin cho hồ sơ (chức năng này chỉ dành cho các hồ sơ 

đăng ký trực tiếp). 

2. Nút Rút hồ sơ: Xóa bỏ hồ sơ khỏi danh sách. 

3. Nút Chuyển phòng chuyên môn: thực hiện chuyển hồ sơ tương ứng sang phòng chuyên môn 

(thay vì chuyển nhiều hồ sơ cùng lúc như đã mô tả ở trên) 

Để xem chi tiết một hồ sơ mới tiếp nhận, kích chọn cột [Thủ tục hành chính] của hồ sơ tương 

ứng, màn hình chi tiết hiển thị: 

 

Ở màn hình chi tiết, có thể thực hiện các thao tác: 
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4. Trao đổi thông tin: trao đổi thông tin với công dân. 

5. Rút hồ sơ: Rút hồ sơ theo yêu cầu của công dân (xem thêm hướng dẫn tại mục 2.6 Rút hồ 

sơ). 

 Lưu ý: các hồ sơ đã rút sẽ được chuyển sang danh sách “Hồ sơ đã trả kết quả” 

4. Hồ sơ liên thông 

 

Thực hiện chọn thao tác để xem xét hồ sơ liên thông:  

Tại màn hình chi tiết hồ sơ: Tiếp Nhận hồ sơ liên thông: 

TH1: Nếu hồ sơ đầy đủ thông tin cần thiết để thực hiện giải quyết TTHC thì chọn : 

 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ liên thông thì cán bộ một cửa sẽ in giấy biên nhận và hồ sơ sẽ 

chuyển đến phòng chuyên môn để xử lý. 

TH2: Hồ sơ không đầy đủ thông tin thì cán bộ một cửa sẽ thực hiện từ chối: 

    

Hồ sơ lúc này sẽ trở về với đơn vị gửi liên thông. 

 



                                                                                      

HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ 
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

(CÁN BỘ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ) 

 

 Trang 13 

 

 

 

5. Theo dõi các hồ sơ đang xử lý 

Đối với các hồ sơ đã chuyển xử lý sẽ được chuyển sang danh sách Hồ sơ đang xử lý. Cán bộ một 

cửa có thể theo dõi trạng thái hồ sơ trong quá trình xử lý. 

Từ menu chính, tại mục Quản lý hồ sơ, chọn chức năng [Hồ sơ đang xử lý], màn hình sau hiển 

thị: 
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- Danh sách này hiển thị tất cả các hồ sơ thuộc phạm vi tiếp nhận của cán bộ một cửa đang trong 

quá trình xử lý tại phòng chuyên môn. 

Để xem chi tiết một hồ sơ, kịch chọn ở cột [Thủ tục hành chính] của hồ sơ đó, màn hình chi tiết 

hồ sơ đang xử lý hiển thị: 

 

6. Rút hồ sơ 

Công dân có thể yêu cầu rút hồ sơ khi hồ sơ đã được cán bộ một cửa tiếp nhận. 

- Đối với hồ sơ đăng ký trực tiếp: thao tác rút hồ sơ sẽ được cán bộ một cửa thực hiện trên 

hệ thống khi có yêu cầu trực tiếp từ công dân: 

a. Đối với hồ sơ chưa chuyển phòng chuyên môn xử lý: thao tác rút hồ sơ được thực hiện trong 

Màn hình chi tiết hồ sơ mới tiếp nhận xem hướng dẫn ở mục Chuyển hồ sơ sang phòng chuyên 

môn. Sau khi cán bộ thực hiện thao tác rút hồ sơ, hồ sơ sẽ được chuyển sang danh sách Hồ sơ đã 

trả kết quả. 

b. Đối với hồ sơ đã chuyển phòng chuyên môn xử lý: thao tác rút hồ sơ được thực hiện trong Màn 

hình chi tiết hồ sơ đang xử lý xem hướng dẫn ở mục Theo dõi hồ sơ đang xử lý. Sau khi cán bộ 

gửi yêu cầu rút, hồ sơ sẽ được chuyển sang danh sách Hồ sơ chờ rút. 

Từ menu chính, tại mục Quản lý hồ sơ, chọn chức năng [Hồ sơ chờ rút], màn hình sau hiển thị: 
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Kích chọn nút [Trả hồ sơ yêu cầu rút ] ở cột [Thao tác] để xác nhận việc đã trả lại hồ sơ cho 

công dân, màn hình sau hiển thị: 

 

Các thông tin trên màn hình trả hồ sơ đã được hệ thống tự thiết lập theo thông tin hồ sơ tương 

ứng. Cán bộ thực hiện việc điều chính lại thông tin (nếu cần). Kích chọn nút [Trả hồ sơ] để hoàn 

tất thao tác. 

 Lưu ý: Sau khi thực hiện chức năng trả hồ sơ yêu cầu rút, hồ sơ sẽ được chuyển sang 

danh sách “Hồ sơ đã trả kết quả” 

7. Bổ sung hồ sơ 

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bổ sung từ cán bộ xử lý 
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Trong quá trình xử lý hồ sơ, cán bộ xử lý có thể yêu cầu công dân bổ sung hồ sơ, yêu cầu này sẽ 

được chuyển về cán bộ một cửa, danh sách các hồ sơ yêu cầu chờ bổ sung được liệt kê trong phần 

Hồ sơ chờ bổ sung. 

Từ menu chính, tại mục Quản lý hồ sơ, chọn chức năng [Hồ sơ chờ bổ sung], màn hình sau hiển 

thị: 

 

- Để xem chi tiết yêu cầu bổ sung của cán bộ xử lý kích chọn nút [Xem yêu cầu bổ sung ] ở 

cột [Thao tác], màn hình sau hiển thị: 
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- Thông tin yêu cầu yêu cầu bổ sung hồ sơ từ cán bộ xử lý được hiển thị tại mục Ý kiến. 

- Bước 2: Gửi yêu cầu bổ sung hồ sơ cho công dân 

Căn cứ vào thông tin công dân, cán bộ gửi yêu cầu bổ sung hồ sơ đến công dân và xác nhận việc 

đã gửi bằng thao tác kích chọn nút [Xác nhận đã gửi thông báo cho công dân]. 

- Bước 3: Tiếp nhận bổ sung hồ sơ từ công dân 

Khi cán bộ một cửa tiếp nhận hồ sơ bổ sung từ công dân, từ màn hình danh sách hồ sơ chờ bổ 

sung, thực hiện thao tác kích chọn nút [Bổ sung hồ sơ ] để thực hiện việc bổ sung thêm hồ sơ 

vào hệ thống  

Hồ sơ sau khi đã được cán bộ một cửa bổ sung sẽ được chuyển đến cán bộ xử lý đã yêu cầu 

bổ sung để tiếp tục quá trình xử lý. 

 Lưu ý: Các hồ sơ sau khi đã bổ sung được chuyển sang danh sách “Hồ sơ đang xử lý” 

8. Trả kết quả trực tiếp cho công dân 

Sau khi hoàn tất quá trình xử lý, hồ sơ sẽ được cán bộ xử lý ở phòng chuyên môn trả về tổ 

một cửa để trả kết quả cho công dân. Các hồ sơ này sẽ được liệt kê trong phần Hồ sơ chờ trả kết 

quả 

Từ menu chính, tại mục Quản lý hồ sơ, chọn chức năng [Hồ sơ chờ trả kết quả], màn hình sau 

hiển thị: 
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Kích chọn tên hồ sơ ở cột [Thủ tục hành chính], màn hình sau hiển thị: 

 

Cuối cùng, khi công dân đến nhận kết quả trực tiếp, cán bộ một cửa xác nhận việc trả kết quả 

bằng chức năng [Trả kết quả trực tiếp]: 
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- Các thông tin đã được hệ thống tự động kết xuất từ hồ sơ như ở màn hình, thực hiện việc điều 

chỉnh thông tin (nếu cần) hoàn tất quá trình trả hồ sơ bằng việc kích chọn nút chức năng [Trả kết 

quả]. 

 Lưu ý: các hồ sơ sau khi đã trả kết quả sẽ được chuyển sang danh sách “Hồ sơ đã trả 

kết quả”. 

9. Quản lý các hồ sơ đã trả kết quả 

Từ menu chính, tại mục Quản lý hồ sơ, chọn chức năng [Hồ sơ đã trả kết quả], màn hình sau 

hiển thị: 
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- Ở cột [Thao tác], nút tắt [Xem thông tin trả kết quả ] cho phép xem nhanh thông tin đã trả 

kết quả. 

Để xem chi tiết một hồ sơ đã trả kết quả, kích chọn hồ sơ ở cột [Thủ tục hành chính], màn hình 

chi tiết thông tin hồ sơ hiển thị: 

 

10. Hồ sơ chờ trả kết quả EMS 

- Đối với hồ sơ có sử dụng chức năng trả kết quả qua EMS, các hồ sơ sẽ được liệt kê tại tab 
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“Hồ sơ chờ trả kết quả EMS” 

- Click vào tên thủ tục sẽ chuyển tới màn hình trả kết quả 
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11. Hồ sơ đã trả kết quả EMS 

- Các hồ sơ đã được trả kết quả EMS sẽ được theo dõi trạng thái gửi nhận qua VNPOST 

thông qua tab “Hồ sơ đã trả kết quả EMS” 

- Cột thao tác có chức năng “Xem thông tin trả kết quả” để các bộ có thể xem thêm thông 

tin về hồ sơ đã được trả kết quả 

 

12. Quản lý báo cáo thống kê 

Trong màn hình quản lý báo cáo thống kê: Cán bộ một cửa sẽ quản lý các loại báo cáo theo từng 

tiêu chí khác nhau, cán bộ một cửa có thể chọn xuất báo cáo theo các định dạng word hoặc excel 
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