
1: Đăng ký tài khoản  

Bước 1: Truy cập địa chỉ http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn (hoặc 

http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/web/dvc) , chọn chức năng “Tạo 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 

http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/web/dvc
http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/web/dvc


 

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 



Truy cập địa chỉ email đã nhập khi đăng ký, lấy mật khẩu để đăng nhập lần đầu

 

Hình 4: Mật khẩu được gửi về email khi đăng ký thành công tài khoản. 

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

 



Hình 5: 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 6: Khi đăng nhập lần đầu, hệ thống sẽ bắt đổi mật khẩu mới 

Nhập thông tin câu hỏi bảo mật dùng để lấy lại mật khẩu nếu quên mật khẩu 

 

Hình 7: Trả lời câu hỏi bảo mật khi đăng nhập lần đầu 

 



 
Hình 8: Đăng nhập thành công 

 


