
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG 

DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA VÀ CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH 

(Kèm theo Công văn số        /SLĐTBXH-VP ngày 31/7/2020  

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) 

 

I. Để sử dụng được tính năng thanh toán trực tuyến yêu cầu cá nhân, tổ chức 

phải đảm báo có đầy đủ các điều kiện sau: 

1. Tài khoản ngân hàng có đăng ký Internet Banking hoặc ví điện tử đã kích hoạt. 

2. Tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

II. Hướng dẫn thanh toán trực tuyến 

1. Đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 

Bước 1: Cá nhân, tổ chức truy cập vào địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn của 

Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Bước 2: Chọn “Đăng ký” 

 

Bước 3: Chọn “Công dân” và “Thuê bao di động” 

https://dichvucong.gov.vn/


 

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chọn “Đăng ký”. Lưu ý: số điện 

thoại sử dụng phải được đăng ký chính chủ. 



 

Bước 5: Nhập mã OTP được gửi về điện thoại di động của người đang thực hiện 

đăng ký để hoàn tất việc đăng ký 



 

 

2. Đăng nhập  

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: https://dichvucong.tayninh.gov.vn của Cổng 

dịch vụ công tỉnh và chọn “Đăng nhập” 

https://dichvucong.tayninh.gov.vn/


 

Bước 2: Chọn “Đăng nhập với DVC Quốc gia” 

 

 

Bước 3: Chọn “Tài khoản được cung cấp bởi Cổng DVC quốc gia” 



 

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chọn “Đăng nhập” 



 

Bước 5: Nhập mã OTP được gửi về điện thoại di động để hoàn tất đăng nhập 



 

 

3. Nộp hồ sơ và thực hiện thanh toán trực tuyến 

Bước 1: Truy cập dichvucong.tayninh.gov.vn 

Bước 2: Chọn đơn vị, lĩnh vực và tên thủ tục hành chính cần thực hiện và bấm 

“Tìm kiếm”. Ví dụ: Đơn vị: thị trấn Bến Cầu, Lĩnh vực: Tư pháp(xã), Tên thủ tục: khai 

sinh 



 

 

 

Bước 3: Bấm “Nộp hồ sơ” 

 

 

 

 

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu bấm “Lưu” và “Gửi hồ sơ” 



 

 

Bước 5: Chọn “Thanh toán trên Cổng DVCQG” 

 

 

 

Bước 6: Chọn Ngân hàng hoặc ví điện tử đang sử dụng và bấm “Thanh toán” 



 

Bước 7: Xác thực tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử để hoàn tất thanh toán 

 

Tài khoản ngân hàng 



 

Ví điện tử 

 

 

4. Xem lại lịch sử thanh toán và tải biên lai 

Bước 1: Truy cập dichvucong.tayninh.gov.vn 

Bước 2: Đăng nhập tài khoản  

Bước 3: Chọn “Thông tin tài khoản” 



 

 

 

Bước 4: Chọn “Lịch sử giao dịch” ở màn hình danh sách hồ sơ đã nộp 

 

 



Bước 5: Bấm “In biên lai” để tải về biên lai 

 

 

  

Trên đây là toàn bộ quy trình, cách thức hướng dẫn việc thực hiện thanh toán phí, 

lệ phí trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công tỉnh đối với 

cá nhân, tổ chức khi thực hiện các TTHC có liên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trong quá 

trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cá nhân, tổ chức phản ánh qua 

địa chỉ “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh” trên Zalo” hoặc gọi điện thoại di động 

số 0973835933 (gặp đồng chí Vinh); số 0869221603 (gặp đồng chí Đăng); số 

0908041041 (gặp đồng chí Linh); số 02763813363 – Trung tâm Hành chính công tỉnh 

Tây Ninh. 

 

 

 


