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I. Giới thiệu 

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài nguyên và Môi trường là hệ thống giao 

dịch điện tử trên môi trường mạng thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ  http://dvctt.monre.gov.vn 

Tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính qua Hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Tài liệu này hướng dẫn tổ chức, cá nhân thao tác các thông tin tài khoản để thực 

hiện các dịch vụ công trực tuyến.  

II. Hướng dẫn truy cập và đăng nhập hệ thống 

1. Truy cập vào hệ thống 

Từ trình duyệt Web, để truy cập vào hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ 

Tài nguyên và Môi trường  người dùng cần gõ địa chỉ http://dvctt.monre.gov.vn/. 

Màn hình trang chủ hiển thị: 

 

2. Đăng nhập vào hệ thống 

Tổ chức, cá nhân đã có tài khoản thì sử dụng tài khoản để đăng nhập vào Cổng 

dịch vụ công trực tuyến. Thao tác đăng nhập như sau: 

- Bước 1: Tại màn hình trang chủ   Nhấn vào nút  ở góc phải phía 

trên màn hình -> Hiện ra trang đăng nhập: 

http://dvctt.monre.gov.vn/
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- Bước 2: Tại màn hình Hệ thống xác thực người dùng, nhập các thông tin 

đăng nhập: 

 Nhập tên tài khoản: Nhập tên tài khoản của người dùng 

 Nhập mật khẩu: Nhập mật khẩu  

 

- Bước 3: Nhấn nút   Hệ thống hiển thị giao diện sau Trang chủ 

sau khi đăng nhập thành công  như hình dưới 
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III. Hướng dẫn đăng ký tài khoản  

Mục này hướng dẫn thực hiện tạo tài khoản sử dụng trên Hệ thống dịch vụ công 

trực tuyến  đối với Tổ chức, cá nhân chưa có tài khoản. 

- Tổ chức, cá nhân nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu trên Hệ thống  

- Hệ thống thông báo tài khoản truy nhập ban đầu qua thư điện tử hoặc tin nhắn 

trên điện thoại theo đăng ký của tổ chức, cá nhân. 

Tại màn hình trang chủ -> Nhấn vào nút   -> Hệ thống hiển thị giao diện 

thông tin đăng ký của Tổ chức/Cá nhân. 
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Tại màn hình thông tin đăng ký, hiển thị Tab mặc định là thông tin 

đăng của Tổ chức.  Muốn chọn thông tin đăng ký của Cá nhân thì kích chuột vào Tab 

Cá nhân   -> Hiển thị màn hình thông tin đăng ký của Cá nhân: 

 

1. Đăng ký tài khoản Tổ chức  

Thao tác đăng ký tài khoản của Tổ chức như sau: 

- Bước 1: Tại màn hình thông tin đăng ký của Tổ chức thực hiện nhập đầy đủ 

thông tin cho Tổ chức: 

 

 Tên tổ chức: Nhập Tên tổ chức 

 Mã số thuế: Nhập Mã số thuế 
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 Tên tiếng anh: Nhập thông tin Tên tiếng anh 

 Tên viết tắt: Nhập Tên viết tắt 

 Số GPĐKKD/ Số QĐ thành lập: Nhập Số GPĐKKD/ Số QĐ 

thành lập 

 Ngày cấp: Nhập Ngày cấp 

 Nơi cấp/ Nơi ra quyết định: Nhập Nơi cấp/ Nơi ra quyết định 

 Đối tượng thực hiện: Nhập Đối tượng thực hiện 

 Địa chỉ: Nhập Địa chỉ 

 Số điện thoại: Nhập Số điện thoại 

 Tên đăng nhập: Nhập Tên đăng nhập 

 Email: Nhập địa chỉ Email 

 Mật khẩu: Nhập Mật khẩu 

 Nhập lại mật khẩu: Xác nhận lại mật khẩu 

 Xác nhận đăng ký: Nhập Xác nhận đăng ký 

* Chú ý:  

-  Các trường đánh dấu (*) là trường bắt buộc phải nhập 

-  Cần nhập đúng địa chỉ Email để nhận các thông tin phản hồi từ Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

 

    - Bước 2: Nhấn nút  để lưu thông tin -> Hệ thống sẽ gửi một 

yêu cầu xác thực đến địa chỉ email mà tổ chức đã cung cấp khi đăng ký.  Tổ chức mở 

email nhận được có nội dung như sau:  
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Nhấn chuột tại link được cung cấp trong email để kích hoạt tài khoản -> Hoàn 

thành việc đăng ký tài khoản. Tổ chức sẽ đăng nhập được vào hệ thống với tài khoản 

đã đăng ký. 

2. Đăng ký tài khoản Cá nhân 

Thao tác đăng ký tài khoản của Cá nhân như sau: 

-Bước 1: Tại màn hình thông tin đăng ký của Cá nhân thực hiện nhập đầy đủ 

thông tin cho Cá nhân: 

 

 Họ tên: Nhập thông tin Họ tên 

 Đối tượng thực hiện: Nhập thông tin Đối tượng thực hiện 

 Số CMTND/ Số thẻ căn cước: Nhập Số CMTND/ Số thẻ căn cước 

 Ngày sinh: Nhập Ngày sinh 

 Giới tính: Chọn Giới tính 

 Số điện thoại: Nhập Số điện thoại 

 Địa chỉ thường trú: Nhập Địa chỉ thường trú 

 Tên đăng nhập: Nhập Tên đăng nhập 
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 Email: Nhập Email 

 Mật khẩu: Nhập Mật khẩu 

 Nhập lại mật khẩu: Xác nhận lại mật khẩu 

 Xác nhận đăng ký: Xác nhận lại đăng ký\ 

* Chú ý:  

- Các trường đánh dấu (*) là trường bắt buộc phải nhập 

- Cần nhập đúng địa chỉ Email để nhận các thông tin phản hồi từ Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

 

- Bước 2: Nhấn nút  để lưu thông tin -> Hệ thống sẽ gửi một 

yêu cầu xác thực đến địa chỉ email mà cá nhân đã cung cấp khi đăng ký.  Cá nhân mở 

email nhận được có nội dung như sau: 

 

Nhấn chuột tại link được cung cấp trong email để kích hoạt tài khoản -> Hoàn 

thành việc đăng ký tài khoản. Cá nhân sẽ đăng nhập được vào hệ thống với tài khoản 

đã đăng ký. 
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IV. Cập nhật thông tin tài khoản 

Khi đã tạo thành công tài khoản thì cá nhân, tổ chức thực hiện việc cập nhật  

thông tin tài khoản.  Việc sửa đổi, bổ sung thông tin tài khoản của tổ chức, cá nhân 

thực hiện trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến trong các trường hợp sau: 

- Có sự thay đổi của các thông tin đăng ký của tài khoản. 

- Yêu cầu của Hệ thống dịch vụ công trực tuyến. 

Thông tin tài khoản bao gồm: Thông tin cá nhân; Đổi mật khẩu; Quản lý tệp; 

Quản lý chữ ký số. 

Sau đây sẽ hướng dẫn cập nhật thông tin tài khoản cho tổ chức, cập nhật thông 

tin tài khoản cho cá nhân cũng tương tự.  

Thao tác để vào chức năng cập nhật thông tin tài khoản như sau: 

- Bước 1:  Đăng nhập vào hệ thống, đăng nhập thành công -> hiển thị tên 

tài khoản như hình dưới  

 

- Bước 2: Tại tài khoản đã đăng nhập  Nhấn vào nút   

->Chương trình hiển thị giao diện “Cập nhật thông tin tài khoản” gồm các Tab: 

Thông tin cá nhân; Đổi mật khẩu; Quản lý tệp; Quản lý chữ ký số. Tab Thông tin cá 

nhân được hiển thị mặc định ban đầu. 
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 Từ giao diện trên, nhấn vào tab "Thông tin cá nhân"-> Chương trình hiển 

thị như sau: 

1. Thông tin cá nhân 

Hệ thống cho phép xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân của tài khoản tại Tab 

“Thông tin cá nhân” của chức năng “Cập nhật thông tin tài khoản”. 
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Các bước thực hiện sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân như sau: 

- Bước 1: Nhấn chuột tại các trường thông tin bất kỳ cần sửa và nhập lại thông 

tin cần sửa, Tích chọn mục Xác thực  “Tôi không phải là người máy” 

- Bước2: Nhấn nút  -> Chương trình thực hiện cập nhật 

thành công. 
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2. Đổi mật khẩu 

Hệ thống cho phép đổi mật khẩu của tài khoản tại Tab “Đổi mật khẩu” của chức 

năng “Cập nhật thông tin tài khoản”. 

Từ giao diện chức năng “Cập nhật thông tin tài khoản”, nhấn vào tab "Đổi mật 

khẩu" -> Chương trình hiển thị giao diện đổi mật khẩu: 

 

Các bước thao tác đổi mật khẩu như sau: 

- Bước 1: Nhập thông tin vào các trường: 

 Mật khẩu cũ: Nhập Mật khẩu cũ  

 Mật khẩu mới: Nhập Mật khẩu mới  

 Nhập lại mật khẩu mới: Nhập lại thông tin mật khẩu mới  

 Xác nhận: Tích chọn mục Xác nhận  

* Chú ý: Các trường đánh dấu (*) là trường bắt buộc phải nhập. 

- Bước 2: Nhấn chọn nút  -> Chương trình thực hiện đổi mật  

khẩu thành công.  

Từ giao diện trên, nhấn vào tab "Quản lý tệp tin"-> Chương trình hiển thị 

như sau: 

3. Quản lý tệp tin 

Hệ thống cho phép Quản lý các tệp tin của cá nhân, tổ chức tại máy chủ.  Các 

tệp tin này dùng để đính kèm cho các thủ tục hành chính khi nộp hồ sơ. Cá nhân tổ 
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chức tải tệp tin từ máy tính cá nhân lên máy chủ. Các tên tin đã tải lên thì có thể thực  

hiện  xóa và tìm kiếm, tải về máy tính cá nhân. 

Từ giao diện chức năng “Cập nhật thông tin tài khoản”, nhấn vào tab "Quản lý 

tệp tin" -> Chương trình hiển thị giao diện Quản lý tệp tin. 

 

+ Thực hiện việc tải tệp tin kích chuột vào nút  -> 

 ->   

+ Thực hiện việc xóa tệp tin đã tải, chọn tên tệp cần xóa và kích nút  

+ Thực hiện việc tải về  máy tính cá nhân tệp tin đã tải lên, chọn tên tệp và kích nút  

 

 

4. Quản lý chữ ký số 

Hệ thống cho phép Quản lý thông tin chữ ký số của tài khoản tại Tab “Quản lý 

chữ ký số” của chức năng “Cập nhật thông tin tài khoản”. 

Từ giao diện chức năng “Cập nhật thông tin tài khoản”, nhấn vào tab "Quản lý 

chữ ký số" -> Chương trình hiển thị giao diện: 
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Các bước thao tác để nhập thông tin chữ ký số: 

- Bước 1: Nhập thông tin vào các trường: 

 Số hiệu chứng thư số: Nhập Số hiệu chứng thư số 

 Ngày hiệu lực: Nhập Ngày hiệu lực 

 Ngày hết hiệu lực: Nhập ngày hết hiệu lực. 

- Bước 2: Nhấn nút -> Chương trình thông báo "Lưu chữ ký số thành 

công" 

 

 

 

 

 

 


