
1: Đăng ký tài khoản  

Bước 1: Truy cập địa chỉ http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/web/dvc, chọn chức 

năng “Đăng ký tài khoản” để tại tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến 

 

Hình 1: Chọn chức năng “Đăng ký tài khoản” 

Bước 2: Chọn hình thức đăng ký là “Cá nhân” hoặc “Doanh nghiệp”, điền đầy đủ 

thông tin 

 

Hình 2: Màn hình “Đăng ký tài khoản” với 2 tùy chọn “Cá nhân” hoặc “Doanh nghiệp” 



Bước 3: Điền mã xác nhận và thực hiện thao tác “Đăng ký” 

 

Hình 3: Hoàn tất đăng ký bằng chức năng “Đăng ký” 

Lưu ý: 

- Tùy thuộc vào nhu cầu, Quý khách chọn hình thức tài khoản là Cá nhân hoặc 

Doanh nghiệp 

- Quý khách điền đúng thông tin của Email và Số điện thoại để nhận các thông báo 

của Sở Công thương về tình trạng xử lý hồ sơ 

2: Đăng nhập phần mềm, đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu 

Điền thông tin tên đăng nhập và mật khẩu, sau đó chọn chức năng “Đăng nhập” 

 

Hình 4: Giao diện khi đăng ký thành công, mật khẩu sẽ được gửi về email tương ứng 



Đối với lần đăng nhập đầu tiên, hệ thống sẽ bắt đổi mật khẩu để tăng tính bảo mật 

 

Hình 5: Khi đăng nhập lần đầu, hệ thống sẽ bắt đổi mật khẩu mới 

3: Dự thảo hồ sơ gửi Sở Công thương 

Bước 1: Chọn menu “Đăng ký hồ sơ” 

 

Hình 6: Chọn menu “Đăng ký hồ sơ” 

Bước 2: Lựa chọn thủ tục muốn nộp hồ sơ 

 

Hình 7: Chọn thủ tục cần đăng ký 

Bước 3: Sau khi đã chuẩn bị đủ hồ sơ, giấy tờ và hiểu rõ quy trình, chọn chức năng 

“Đăng ký” 



 

Hình 8: Chọn chức năng “Đăng ký” 

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin (Tùy theo thủ tục Quý khách lựa chọn sẽ có các thông tin 

khác nhau) 

Bước 5: Đính kèm đầy đủ hồ sơ, giấy tờ kèm theo  

 

Hình 9: Đính kèm giấy tờ kèm theo 

Bước 6: Lựa chọn các hình thức được Sở Công thương hỗ trợ như: 

- Nhận kết quả qua Bưu điện (Nếu muốn) 

- Thanh toán lệ phí theo các hình thức được cung cấp (Nếu hồ sơ quy định lệ phí) 

 

Hình 10: Lựa chọn “Nhận KQ qua bưu điện” 



 
Hình 11: Lựa chọn các hình thức thanh toán lệ phí 

Bước 7: Hoàn tất bằng chức năng “Đăng ký” 

 

Hình 12: Hoàn tất đăng ký 



 

Hình 13: Thông báo đăng ký thành công 

4: Theo dõi hồ sơ 

Sau khi đăng ký thành công, truy cập menu “Quản lý hồ sơ” để theo dõi trạng thái xử lý 

hồ sơ 

Trong quá trình xử lý hồ sơ, Sở Công thương sẽ phản hồi qua Email, SMS để thông báo 

hiện trạng hồ sơ cho Quý khách trong các trường hợp như: Hồ sơ cần bổ sung, Hồ sơ 

không hợp lệ, Hồ sơ Chấp thuận. 

 

 

5: Nhận kết quả hồ sơ hoàn thành 

Khi hồ sơ của Quý khách hoàn thành, Sở Công thương sẽ thông báo cho Quý khách, Quý 

khách mang theo Biên nhận đến Quầy tiếp nhận Sở Công thương để nhận kết quả. 



Trường họp Quý khách có chọn hình thức nhận kết quả qua Bưu điện thì không cần đế 

Sở Công thương 


