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TÀI LIỆU HƢỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN LĨNH VỰC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

 

1. Đăng nhập 

Bước 1: Người dung vào website https://dichvucong.angiang.gov.vn/ 

 

Bước 2:  

- Đăng nhập tài khoản (nếu đã đăng ký) 

- Nếu chưa có tài khoản, người dung đăng ký tài khoản theo các thông tin 

hiện thị (làm theo các bước hướng dẫn trong video). 

 

 

https://dichvucong.angiang.gov.vn/
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* Một số lưu ý khi đăng ký tài khoản: 

+ Sim điện thoại đăng ký phải chính chủ (đã được đăng ký thông tin với 

các nhà mạng viễn thông). 

+ Ngày, tháng, năm sinh đăng ký tài khoản phải đúng với thông tin khi 

đăng ký sim điện thoại chính chủ. 

2. Tìm và chọn dịch vụ công cần nộp 

Bước 1: Người dung bấm váo “BỘ THỦ TỤC” 

Bước 2: Có 02 cách tìm dịch vụ công: 

- Nhập mã thủ tục hoặc tên thủ tục cần nộp, sau đó bấm “Tìm kiếm”. Nhấp 

vào thủ tục nộp hồ sơ 

 

 

- Chọn cơ quan và lĩnh vực, sau đó bấm “Tìm kiếm”. Nhấp vào thủ tục nộp 

hồ sơ 
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3. Tiến hành nộp hồ sơ trực tuyến 

- Sau khi bấm vào thủ tục cần nộp, giao diện sẽ hiện thị các thông tin của 

thủ tục (cơ quan thực hiện, cách thức thực hiện, đối tượng thực hiện, trình tự thực 

hiện, thời gian thực hiện, phí, lệ phí, thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ phải nộp, 

yêu cầu/điều kiện, căn cứ pháp lý, biểu mẫu đính kèm). 

- Người dung bấm vào “Nộp hồ sơ trực tuyền” và điền đầy đủ thông tin 

người nộp hồ sơ theo quy định (thông tin có dấu * là bắt buộc). Sau đó bấm 

“đồng ý và tiếp tục” 
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- Người dùng check  và đính kèm các tệp tin theo từng loại giấy tờ được 

hiển thị, điền nội dung cần ghi chú (nếu có). Sau đó bấm “đồng ý và tiếp tục”. 

 

 

 

- Chọn hình thức nhận kết quả, sau đó bấm “đồng ý và tiếp tục” 
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- Màn hình sẽ hiện thị giao diện thông tin hồ sơ và người nộp hồ sơ. 

Người dung nhập mã xác nhận và check  phía dưới mã xác nhận, sau đó bấm 

“Nộp hồ sơ” 

 

 

4. Tra cứu và theo dõi hồ sơ đã nộp 

Bấm vào “TRA CỨU HỒ SƠ”, nhập các thông tin: số hồ sơ, số CMND 

người nộp, tên người nộp hồ sơ. Sau đó bấm “Tìm kiếm” 

 

 


