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TÀI LIỆU 

Hướng dẫn thực hiện kết nối đồng bộ tài khoản trên Cổng DVC Quốc gia 

và Cổng DVC tỉnh Quảng Trị 
 (Kèm theo Công văn số:  37 / HCC-HTGS ngày  25 /5 /2020 của Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh) 

 

Tài liệu này hướng dẫn thực hiện kết nối đồng bộ tài khoản trên Cổng 

DVC Quốc gia và Cổng DVC tỉnh Quảng Trị để giúp kết nối tài khoản nộp hồ 

sơ trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia và Cổng DVC tỉnh Quảng Trị. Tương 

tự theo các bước như hướng dẫn trong tài liệu này, người dùng có thể thực 

hiện kết nối đồng bộ tài khoản trên Cổng DVC Quốc gia với tất cả tài khoản 

trên các Cổng DVC của các bộ ban ngành TW và các tỉnh thành đã kết nối 

liên thông trong hệ thống. 

Hiện tại, khi công dân thực hiện nộp hồ sơ trên cổng DVCQG sẽ có các 

trường hợp sau: 

- Trường hợp 1: Công dân chưa có tài khoản trên Cổng DVCQG và chưa 

có tài khoản trên trang DVC của tỉnh. Lúc này, công dân sẽ đăng ký tài khoản 

trên cổng DVCQG (các bước đăng ký đã được mô tả chi tiết ở mục 1 phía dưới 

trong tài liệu này). Chọn thủ tục để nộp hồ sơ, thì hệ thống sẽ tự động chuyển 

đến trang DVC của tỉnh và yêu cầu đăng ký tài khoản trên Cổng DVC của tỉnh 

(các bước đăng ký đã được mô tả chi tiết ở mục 2 phía dưới trong tài liệu này). 

Công dân thực hiện đăng ký tài khoản trên DVC của tỉnh xong. Thì hệ thống sẽ 

tự động kết nối 2 tài khoản mới đăng ký này với nhau. 

- Trường hợp 2: Nếu công dân có đăng ký tài khoản trên cổng DVCQG 

rồi, nhưng trên trang DVC tỉnh chưa có tài khoản. Thì lúc nộp hồ sơ, hệ thống sẽ 

tự động chuyển về trang đăng ký tài khoản trên DVC của tỉnh. Sau khi đăng ký 

xong, hệ thống sẽ tự kết nối tài khoản trên cổng DVCQG với tài khoản trên 

DVC của tỉnh. 

- Trường hợp 3: Nếu công dân đã có tài khoản trên trang DVC của tỉnh 

rồi, nhưng chưa có tài khoản trên cổng DVCQG. Thì thực hiện đăng ký tài 

khoản trên cổng DVCQG. Sau đó, vào mục [Thông tin tài khoản] => Liên kết tài 

khoản và thực hiện liên kết tài khoản như hình: 
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Sau đó chọn Hệ thống của tỉnh Quảng Trị: 

 

Người dùng nhập username của tài khoản cần liên kết và nhấn [Liên kết]. Sẽ 

hiển thị như hình: 
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Nhấn [Đăng nhập]. Sẽ như hình: 

 

 Sau khi liên kết thành công. Anh/chị vào tài khoản trên cổng DVCQG, sẽ hiển 

thị như sau: 



4 
 

 

 

 

Làm tương tự các thao tác trên nếu muốn thực hiện kết nối đồng bộ 

tài khoản trên Cổng DVC Quốc gia với với tất cả tài khoản trên các Cổng 

DVC của các bộ ban ngành TW và các tỉnh thành đã kết nối liên thông 

trong hệ thống 
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1. Đăng ký tạo lập tài khoản trên cổng DVC Quốc gia 

Bước 1: Đăng ký tài khoản trên cổng DVC Quốc gia 

Truy cập link sau để vào trang Cổng DVC Quốc Gia: https://dichvucong.gov.vn 

Giao diện như hình: 

 

Nhấn [Đăng ký] sẽ hiển thị như hình sau: 

 

Giao diện tiếp theo: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/home.html
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Cập nhật đầy đủ các thông tin có chứa dấu (*) và nhấn nút [Đăng ký]. Hệ thống 

sẽ gửi mã OTP về số điện thoại mà mình đã đăng ký và hiển thị giao diện sau để 

người dùng nhập mã OTP vào: 

 

Sau khi nhập mã xong thì nhấn [Xác nhận]. Hệ thống sẽ xuất hiện màn hình yêu 

cầu nhập Mật khẩu, sau khi nhập mật khẩu nhấn xác nhận thì hệ thống sẽ 

hiển thi thông báo đăng ký thành công như hình: 



7 
 

 

 

Bước 2: Đăng nhập trên cổng DVCQG 

Sau khi đăng ký thành công tài khoản trên cổng DVCQG, người dùng lên 

trang Cổng DVCQG, nhấn nút [Đăng nhập] như hình để thực hiện đăng 

nhập: 

 
 

Khi nhấn [Đăng nhập] hệ thống sẽ hiển thị giao diện sau: 
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Giao diện tiếp theo: 

 

Người dùng nhập thông tin tài khoản đã đăng ký. Sau đó nhấn [Đăng nhập], hệ 

thống sẽ hiển thị giao diện sau: 
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Người dùng nhập mã OTP đuợc gửi vào số điện thoại đã đăng ký vào và 

nhấn [Xác nhận].  

Khi đăng nhập thành công sẽ có giao diện: 
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2. Đăng ký tạo lập tài khoản trên Cổng DVC tỉnh Quảng Trị: 

Truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Quảng Trị tại địa chỉ: 

https://dichvucong.quangtri.gov.vn rồi bấm chọn Đăng ký ở góc trên bên phải 

website 

Hoặc truy cập trực tiếp vào liên kết: 

https://dichvucong.quangtri.gov.vn/quangtri/congdan/dangkytaikhoan : 

 

 

 

 

Tại giao diện đăng ký tài khoản: Nhập các thông tin cá nhân của người Nộp hồ 

sơ, lưu ý các trường thông tin (*) là các thông tin bắt buộc, đối với trường 

thông tin Tên đăng nhập nên dùng chính số điện thoại hoặc số CMND để làm 

Tên đăng nhập để dễ nhớ. Sau khi nhập các thông tin xong thì bấm chọn nút 

Đăng ký 

   

https://dichvucong.quangtri.gov.vn/
https://dichvucong.quangtri.gov.vn/quangtri/congdan/dangkytaikhoan
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Sau khi đăng ký tài khoản thành công, sau này, truy cập vào Cổng dịch vụ công 

trực tuyến của tỉnh Quảng Trị tại địa chỉ: https://dichvucong.quangtri.gov.vn sau 

đó bấm chọn Đăng nhập ở góc trên bên phải website 

Hoặc truy cập trực tiếp vào liên kết: 

https://dichvucong.quangtri.gov.vn/quangtri/congdan/dangnhap   

 

 

 

Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu đã đăng ký để đăng nhập. Sau đó tiến 

hành Nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4. 

Khi đăng nhập thành công sẽ có giao diện: 

 

Sau khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến bằng tài khoản 

đã đăng ký, tổ chức/ cá nhân có thể quản trị cập nhật các thông tin cá nhân 

đã khai báo, Nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính mức độ 3, 

mức độ 4, đồng thời quản lý, theo dõi, bổ sung thành phần hồ sơ của các hồ 

sơ trực tuyến đã nộp,… 

 

https://dichvucong.quangtri.gov.vn/
https://dichvucong.quangtri.gov.vn/quangtri/congdan/dangnhap
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