Bước 1: Tạo tài khoản (Trờng hợp chưa có tài khoản) và Đăng nhập vào hệ thống:

Hình 1: Tạo tài khoản mới để sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Hình 2: Màn hình nhập thông tin tài khoản.

Hình 4: Điền đầy đủ thông tin và chọn “Đăng ký”.

Hình 5: Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ gửi mật khẩu về Email của bạn, sử dụng mật khẩu này
để đăng nhập lần đầu.

Hình 6: Hệ thống sẽ bắt buộc đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu.

Bước 2: Dự thảo hồ sơ trực tuyến:
Để đăng ký hồ sơ trực tuyến, Quý khách thực hiện theo 3 bước như hình bên dưới

Hình 7: Đăng ký hồ sơ trực tuyến.

Hình 8: Màn hình nhập thông tin hồ sơ (Lưu ý: Mỗi thủ tục sẽ có những màn hình khác nhau).

Hình 9: Màn hình đăng ký thành công hồ sơ.

Bước 3: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Công Thương:
Khi hồ sơ của Quý khách đủ điều kiện, Sở Công Thương sẽ liên hệ với Quý khách để yêu cầu đem hồ sơ
giấy đến nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Công Thương.

Bước 4: Theo dõi hồ sơ:
Sau khi đăng ký thành công hồ sơ, Quý khách truy cập menu “Quản lý hồ sơ” để theo dõi tình trạng xử lý
của hồ sơ
Trong quá trình xử lý, hệ thống sẽ phản hồi qua Email để thông báo hiện trạng hồ sơ cho Quý khách
trong các trường hợp : Hồ sơ bổ sung, Hồ sơ từ chối, Hồ sơ chấp thuận.

Bước 5: Nhận kết quả khi hồ sơ hoàn thành:
Khi hồ sơ của Quý khách hoàn thành, Sở Công Thương sẽ thông báo cho quý khách, Quý khách mang
biên nhận theo để nhận kết quả.

