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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG 

I. Hướng dẫn cài đặt app dịch vụ công 

1. Hệ điều hành IOS 

a. Bước 1: Mở một trình duyệt , hoặc   .Truy cập vào trang caidat.mobi. Chọn 

ứng dụng Dịch vụ công 

 

b. Bước 2: Nhấn chọn Dịch vụ công sẽ hiển thị giao diện như hình → Nhấn chọn Install 
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c. Bước 3: Vào Cài đặt, chọn Cài đặt chung, chọn Quản lý cấu hình & thiết bị, nhấn 

chọn ứng dụng FPT TECHNOLOGY SOLUTIONS COMPANY LIMITED Chọn 

vào dòng chữ “FPT TECHNOLOGY SOLUTIONS COMPANY LIMITED”. Chọn 

Tin cậy.  

 

2. Hệ điều hành Android 

a. Bước 1: Vào ứng dụng CH Play  trên thiết bị di động 

b. Bước 2: Tìm kiếm “Dịch vụ công” có biểu tượng như hình  

c. Bước 3: Tải ứng dụng trên và cài đặt 

II. Hướng dẫn các chức năng trong dịch vụ công 

1. Đăng ký tài khoản dịch vụ công 

a. Bước 1: Nhấn chọn biểu tượng app Dịch vụ công trên thiết bị di động 

b. Bước 2: Nhấn chọn biểu tượng  góc phải màn hình, nếu chưa có tài khoản nhấn 

chọn tiếp biểu tượng . Hệ thống hiển thị màn hình đăng ký như hình 

c. Bước 3: Nhập thông tin đăng ký tài khoản 
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 Nhập các thông tin tài khoản: 

▪ Họ và tên (Nhập thông tin chính xác theo giấy tờ tùy thân); 

▪ Số chứng minh nhân dân; 

 

▪ Tên tài khoản, mật khẩu; 
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▪ Chọn hình thức nhận mã xác minh qua Điện thoại hoặc Email. 
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Lưu ý: Số điện thoại và email cần cung cấp chính xác để nhận mã xác thực từ 

hệ thống. 

d. Bước 4: Nhấn chọn nút   

e. Bước 5: Kiểm tra email hoặc tin nhắn để nhận mã xác nhận. Nhập mã xác nhận để 

hoàn tất việc đăng ký tài khoản. 

2. Hướng dẫn đăng nhập trên app Dịch vụ công 

a. Bước 1: Nhấn chọn biểu tượng app Dịch vụ công trên thiết bị di động. 

b. Bước 2: Nhấn chọn biểu tượng , hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập như hình. 
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c. Bước 3: Nhập thông tin tài khoản, mật khẩu và nhấn “Đăng nhập” để truy cập và sử 

dụng ứng dụng. 

3. Hướng dẫn chức năng tra cứu trình tự thực hiện thủ tục hành chính 

a. Bước 1: Chọn menu bên trái, chọn Dịch vụ công 
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b. Bước 2: Nhấn chọn biểu tượng lọc, chọn mức độ, đơn vị, lĩnh vực, thủ tục hành chính 

→ nhấn chọn Tìm kiếm 
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c. Bước 3: Nhấn chọn xem chi tiết thủ tục hành chính 
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4. Hướng dẫn nộp hồ sơ trên thiết bị di động 

a. Bước 1: Nhấn chọn menu bên trái, chọn Dịch vụ công, tìm kiếm thủ tục cần nộp hồ 

sơ 

 Nhấn vào tên thủ tục hành chính để xem thông tin hướng dẫn về thành phần và 

trình tự thực hiện của thủ tục hành chính. 

 Nhấn vào nút “Nộp hồ sơ” để đăng ký hồ sơ 

 

b. Bước 2: Nhập thông tin hồ sơ 

 Nhập thông tin người đứng tên 
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 Nhập thông tin Địa chỉ đăng ký 

 

 Danh sách hồ sơ kèm theo: đính kèm các tệp nội dung tương ứng của hồ sơ kèm 

theo 
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c. Bước 3: Nhấn chọn nút  để lưu thông tin hồ sơ. 

d. Bước 4: Nhấn chọn nút  để thực hiện nộp hồ sơ qua mạng. Hồ sơ sẽ được 

chuyển về đơn vị cung cấp dịch vụ công để thẩm định và giải quyết hồ sơ. 

 Thông tin về quá trình giải quyết hồ sơ sẽ được cập nhật trực tiếp trên trang dịch 

vụ công. Công dân/Tổ chức có thể vào chức năng “Hồ sơ của tôi” để theo dõi. 

 Khi hồ sơ hợp lệ và đầy đủ điều kiện giải quyết, Công dân/tổ chức sẽ nhận được 

thông báo xác nhận về thời gian giải quyết hồ sơ qua tin nhắn điên thoại hoặc thư 

điện tử đã đăng ký. 

 Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có yêu cầu khác, Công dân/tổ chức sẽ được 

thông báo hướng dẫn chi tiết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ qua tin nhắn điện thoại 

hoặc thư điện tử đã đăng ký. 

5. Hướng dẫn tra cứu tình trạng hồ sơ 

a. Bước 1: Nhấn chọn menu bên trái, chọn Trang chủ 

b. Bước 2: Nhập mã biên nhận hoặc mã tra cứu, nhấn chọn biểu tượng  
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c. Bước 3: Hệ thống hiển thị chi tiết hồ sơ vừa tra cứu. 

6. Hướng dẫn tra cứu tình hình xử lý hồ sơ của toàn tỉnh. 

a. Xem tình hình xử lý hồ sơ 

 Chọn menu bên trái, chọn Tình hình xử lý hồ sơ. 
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b. Thống kê hồ sơ nộp qua mạng 

 Chọn menu bên trái màn hình, nhấn chọn “Thống kê HS nộp qua mạng”. 

7. Tra cứu lịch công tác của lãnh đạo 

a. Bước 1: Chọn menu bên trái, chọn “Lịch lãnh đạo” 

b. Bước 2: Nhập thông tin cần tra cứu 

 Chọn ngày tháng cần xem lịch; 

 Chọn đơn vị. 

c. Bước 3: Nhấn chọn nút  để xem lịch của lãnh đạo. 

8. Đổi mật khẩu 

a. Bước 1: Chọn menu bên trái, chọn “Đổi mật khẩu” 
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b. Bước 2: Nhập thông tin thiết lập mật khẩu 

 Nhập mật khẩu cũ; 

 Nhập mật khẩu mới; 

 Xác nhận mật khẩu mới. 

c. Bước 3: Nhấn nút  


