
1 
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỘP HỒ SƠ ONLINE 

Người dùng nhập link:    https://tphcm.vnptigate.vn/ 

 

Hình 0: Chọn Nộp qua mạng 

 

Vào chức năng NỘP QUA MẠNG, hệ thống sẽ hiển thị 5 bước cần người dân phải 

thực hiện để hoàn tất một hồ sơ nộp qua mạng. Cụ thể các bước như sau: 

 

 

Hình 1: quy trình nộp hồ sơ trực tuyến 

Bước 1: Chọn thủ tục cần đăng ký 

Bước này, người dân vào chọn thủ tục mà mình cần nộp hồ sơ, hệ thống sẽ hiển thị tất 

cả các thủ tục thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để người dân chọn. 

Nộp qua mạng 

https://tphcm.vnptigate.vn/
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Hình 2: Danh sách thủ tục ( có 4 thủ tục tìm thấy chọn các thủ tục cần đăng ký) 

Trong trường hợp người dân biết tên thủ tục, có thể gõ vào ô “Nhập tên thủ tục tìm 

kiếm” để tìm kiếm chính xác thủ tục mà mình muốn nộp hồ sơ. 

Tìm kiếm thủ tục: (Đã  biết mã và tên thủ tục) 

- Nhập Mã thủ tục hoặc Tên thủ tục để tra cứu 

- Chọn Cơ quan 

- Lĩnh vực 

- Mức độ: 

 Mức độ 3: Người dân nộp hồ sơ trực tuyến nhưng đóng Lệ phí thủ tục tại cơ quan Giải quyết 

hồ sơ thủ tục (Tại Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố - Số 18 Cách Mạng Tháng 8, 

phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). 

 Mức độ 4: Người dân nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán Lệ phí thủ tục trực tuyến. 
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Hình 3: Chọn hoặc nhập thông tin cần tìm kiếm 

Sau khi đã chọn, bấm vào [Tìm kiếm] 

Nếu người dân không nhớ được tên thủ tục hoặc lĩnh vực mình cần, thì sẽ tìm và chọn 

trong danh sách hiển thị bên dưới 

 

 

Hình 4: Danh sách các thủ tục Mức độ 3 và Mức độ 4 

Ghi chú:  

Sau khi đã tìm được thủ tục cần nộp hồ sơ, người dân sẽ bấm vào nút [Chọn] để chọn. 

Hệ thống sẽ hỏi người dân chọn trường hợp (hình thức) {Cá nhân} hay {Tổ chức} 

 

 

Tìm kiếm:  

Nhập Mã, tên thủ tục, cơ quan, Lĩnh 

vực, Mức độ 3 (hoặc mức độ 4) 

- Lưu ý: Mức độ xem ghi chú bên trên 

 

Chọn thủ tục cần đăng ký 
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Bước 2: Chọn Cơ Quan để đăng ký và trường hợp giải quyết để đăng 

ký (cá nhân hoặc tổ chức) 

- Nếu là cá nhân đăng ký chọn: 23 ngày - Cá nhân. 

- Nhấn: Đồng ý và tiếp tục 

 

 

Hình 5: Chọn trường hợp (hình thức) Cá nhân hoặc Tổ chức 

 Chọn Cá nhân hoặc Tổ chức xong, bấm nút [Đồng ý và tiếp tục] để hoàn tất 

bước thứ 2 (Lựa chọn cá nhân đăng ký, hoặc cơ quan đăng ký). 

 

Bước 3: Nhập thông tin người nộp hồ sơ Cá nhân  

( hoặc Doanh Nghiệp) 

- Nhập đầy đủ thông tin trên form. 

-  Lưu ý: Tất cả các ô có dấu (*) bắt buộc phải có thông tin. 

1. Bấm vào để chọn Cá 

nhân 

 (hoặc Tổ chức) 

2. Bấm vào đồng ý và tiếp 

tục 
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Lúc này, hệ thống sẽ tự động chuyển qua bước nhập: Thông tin người nộp.  

Hình 6: Bước thứ 03 của quy trình nộp hồ sơ trực tuyến 

Tùy thuộc vào việc chọn Cá nhân hay Tổ chức, bước thứ 2 sẽ hiển thị form tương ứng. 

1. Nếu chọn Cá nhân: Form thông tin người nộp là cá nhân sẽ hiển thị 

 

 

Hình 7: Form nhập thông tin người nộp hồ sơ (Cá nhân) 

Người nộp hồ sơ phải nhập đầy đủ thông tin trên form gồm: 

- Người nộp hồ sơ: Ghi đầy đủ họ và tên 

- Ngày/tháng/năm sinh: Có thể gõ hoặc chọn (với định dạng dd/mm/yyyy) 

- Nhập đầy đủ thông tin người nộp hồ sơ (Cá nhân) 

vào từng ô vuông, có dấu (*) bắt buộc phải có thông tin. 

- Nhấn đồng ý và tiếp tục (để hoàn thành nhập  thông tin) 
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- Giới tính: chọn Nam hoặc Nữ trong danh mục có sẵn 

- Số CMND: nhập số CMND của người nộp hồ sơ 

- Ngày cấp CMND: Có thể gõ hoặc chọn (với định dạng dd/mm/yyyy) 

- Nơi cấp CMND (chọn trong danh mục có sẵn, mặc định là Thành phố Hồ Chí 

Minh) 

- Số di động: Nhập số điện thoại di động đang sử dụng của người nộp hồ sơ (để 

đơn vị giải quyết hồ sơ có thể liên hệ hoặc hệ thống sẽ tự động gởi tin nhắn 

SMS thông báo hiện trạng của hồ sơ) 

- Email: (nếu có) để hệ thống gởi mail về tình trạng hồ sơ 

- Website: (không bắt buộc) 

- Địa chỉ (người nộp hồ sơ): 

o Tỉnh/Thành phố: Chọn trong danh mục có sẵn 

o Quận/Huyện: Chọn trong danh mục có sẵn 

o Phường/Xã/Thị trấn: Chọn trong danh mục có sẵn 

o Số nhà/Đường: Gõ địa chỉ gồm số nhà và đường (địa chỉ người nộp đơn) 

 

Ghi chú:  

 Đối với các ô nhập có dấu (*), người nộp hồ sơ bắc buộc phải nhập đầy đủ thông tin. 

 Đối với các ô nhập không có: dấu (*), người nộp hồ sơ có thể bỏ qua 
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2. Nếu chọn Tổ chức và nhấn đồng ý: Form thông tin người nộp là Tổ chức sẽ 

hiển thị 

 

 

Hình 8: Form nhập thông tin người nộp hồ sơ (Tổ chức) 

Đối với form thông tin người nộp là Tổ chức, người nộp hồ sơ phải điền thông tin 

gồm: thông tin của doanh nghiệp và thông tin người đại diện 

 

a. Thông tin của Doanh nghiệp: 

 

- 1. Nhập đầy đủ thông tin “Tổ chức” và “người nộp hồ sơ” 

vào từng ô vuông, có dấu (*) bắt buộc phải có thông tin. 

- 2. Nhấn đồng ý và tiếp tục  

(để hoàn thành nhập  thông tin) 

- 1. Nhập đầy đủ thông tin “Doanh nghiệp” và “người nộp hồ sơ” 

vào từng ô vuông, có dấu (*) bắt buộc phải có thông tin. 
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Người đại diện nộp hồ sơ đăng ký phải điền đầy đủ thông tin của Doanh nghiệp gồm: 

- Tên Công ty/Cơ sở: Ghi đầy đủ tên Công ty hoặc Cơ sở theo đúng trên Giấy 

Chứng nhận Đăng ký kinh doanh (GCNĐKYKD) 

- Số GCNĐKYKD: Gõ đầy đủ số GCN Đăng ký kinh doanh 

- Ngày cấp: Có thể gõ hoặc chọn ngày ghi trên GCN ĐKKD (với định dạng 

dd/mm/yyyy) 

- Nơi cấp: Có thể gõ hoặc chọn 

- Địa chỉ của Doanh nghiệp (Tổ chức/Cơ sở): 

o Tỉnh/Thành phố: Chọn trong danh mục có sẵn 

o Quận/Huyện: Chọn trong danh mục có sẵn 

o Phường/Xã/Thị trấn: Chọn trong danh mục có sẵn 

o Số nhà/Đường: Gõ địa chỉ gồm số nhà và đường (địa chỉ người nộp đơn) 

- Số điện thoại: Số điện thoại của doanh nghiệp 

- Email: Hộp thư điện tử của doanh nghiệp 

Ghi chú:  

 Đối với các ô nhập có dấu (*), người nộp hồ sơ bắc buộc phải nhập đầy đủ thông tin. 

 Đối với các ô nhập không có dấu (*), người nộp hồ sơ có thể bỏ qua 

 

 

b. Thông tin Người đại diện nộp hồ sơ 

 

 

 

 

Hình 9: Form nhập thông tin của Người đại diện Doanh nghiệp nộp hồ sơ 

- Người nộp hồ sơ: Ghi đầy đủ họ và tên người đại diện Tổ chức 

- Ngày/tháng/năm sinh: Có thể gõ hoặc chọn (với định dạng dd/mm/yyyy) 

- Giới tính: chọn Nam hoặc Nữ trong danh mục có sẵn 

- 1. Nhập đầy đủ thông tin “Thông tin người nộp hồ sơ” 

vào từng ô vuông, có dấu (*) bắt buộc phải có thông tin. 

- 2. Nhấn đồng ý và tiếp tục  

(để hoàn thành nhập thông tin) 
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- Số CMND: nhập số CMND của người nộp hồ sơ 

- Ngày cấp CMND: Có thể gõ hoặc chọn (với định dạng dd/mm/yyyy) 

- Nơi cấp CMND (chọn trong danh mục có sẵn, mặc định là Thành phố Hồ Chí 

Minh) 

- Di động: Số điện thoại của Người đại diện nộp hồ sơ (để đơn vị giải quyết hồ sơ 

có thể liên hệ hoặc hệ thống sẽ tự động gởi sms thông báo hiện trạng của hồ 

sơ) 

Sau khi hoàn tất việc nhập thông tin tại Bước 2, người nộp hồ sơ nhấn vào nút [Đồng 

ý và tiếp tục] để qua Bước 3 

 

Bước 3: Đính kèm Thành phần hồ sơ và Thông tin hồ sơ (Đăng ký trên mạng) 

 

 

 

Hình 10: Form Thông tin hồ sơ tại Bước 3 

Các bước chuẩn bị hồ sơ để nộp: 

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

o Người dùng tải file mẫu đơn [Tải về] 

o Điền thông tin theo mẩu 

o Ký tên (đối với Doanh nghiệp phải ký tên và đóng dấu) 

o Scan hoặc chụp bản có chữ ký thành file .pdf hoặc .jpg 

1. Check vào ô vuông nhỏ chọn thành phần hồ sơ gồm:Đơn, Bản sao giấy 

Đăng ký kinh doanh,……. 

2. Số lượng hồ sơ nộp: 

-Nếu là 1 đơn đề nghị: chọn số 1 

-Nếu là 2 đơn đề nghị: chọn số 2 

 

3.Tập tin đính kèm: (.PDF hoặc JPG ) 

-File scan đơn có đóng mọc (có đuôi là PDF 

-Hình chụp: đơn (có đuôi là.JPG) 

 

 Mẫu đơn (tải về) ghi thông 

tin, có chữ ký và đóng mộc  
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- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt 

động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức). 

o Scan hoặc chụp bản có chữ ký thành file .pdf hoặc .jpg (Bản scan) 

- Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. 

(Đề nghị cập nhật thông tin theo file .excel đính kèm) (Áp dụng cho hình thức 

Tổ chức nộp hồ sơ) 

o Người dùng tải file excel (bấm [Tải về] để tải phải excel mẫu) 

o Điền đầy đủ thông tin danh sách thí sinh tham gia Thi xác nhận kiến thức An 

toàn thực phẩm theo file mẫu. 

Bước thực hiện việc upload hồ sơ lên mạng: 

 
 

Hình 11: Upload hồ sơ lên mạng 

Đã đính kèm file Đơn đề 

nghị. pdf có ký tên và đóng 

dấu 

Đã đính kèm file scan hoặc 

chụp Giấy Chứng Nhận-

ĐKKD (.dpf hoặc .jpg) 

Đã đính kèm file excel  

(theo mẫu đã tải về) sau khi 

đã cập nhật danh sách thí 

sinh 



11 
 

 

Khi đã upload hết tất cả thành phần hồ sơ do cơ quan giải quyết hồ sơ yêu cầu nộp cho 

thủ tục, người nộp hồ sơ bấm vào [Đồng ý và tiếp tục] để qua bước tiếp theo. 

Bước 4: Lệ phí hồ sơ 

 

 

Hình 12: Bước Lệ phí hồ sơ 

Đối với Mức độ 3, người nộp sơ sẽ thấy được lệ phí hồ sơ cần phải thanh toán. Lệ phí 

này, người nộp hồ sơ sẽ phải thực hiện việc thanh toán tại trụ sở của cơ quan giải 

quyết trước 48h sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ (hoàn tất Bước 5). 

 

- Nhấn đồng ý và tiếp tục  

( để hoàn thành nhập thông tin) 

- Nhấn đồng ý và tiếp tục  

(để hoàn thành nhập thông tin) 
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Sau khi nhấn đồng ý và tiếp tục, màn hình cho xem lại thông tin đang đăng ký 

 

 

 

 

Hình 13: Bảng lệ phí của thủ tục cần phải thanh toán cho cơ quan giải quyết 

Đối với thụ tục Mức độ 4, người nộp hồ sơ cần thực hiện thêm bước thanh toán trực 

tuyến cho cơ quan giải quyết 

- Nhập Mã xác nhận 

- chọn ô vuông nhỏ: Tôi đồng ý chịu trách 

nhiệm với lời khai trên 

- Nhấn đồng ý nộp hồ sơ 

- Kiểm tra thông tin đăng ký để nhấn 

nút : nộp hồ sơ 
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Hình 14: Bảng lệ phí và chức năng thanh toán lệ phí online 

Đối với Mức độ 3, người hộp hồ sơ chỉ cần xem khoản lệ phí cần phải nộp cho cơ 

quan giải quyết, sau đó bấm [Đồng ý và tiếp tục] để chuyển qua Bước 5. 

Bước 5: Nộp hồ sơ 

Tại bước này, người nộp hồ sẽ xem lại tất cả thông tin đã thực hiện từ Bước 1 đến 

Bước 5. Trong trường hợp có bước nào đó khai báo hoặc cung cấp thông tin chưa 

đúng, người dùng có thể bấm vào thanh thể hiện bước để chuyển về bước cần chỉnh 

sửa thông tin. 

Trong trường hợp không có thông tin gì cần thay đổi hay chỉnh sửa, người nộp đơn 

nhập Mã xác nhận theo yêu cầu của hệ thống, check vào dấu check {Tôi xin chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên} 

 

 

 

 

 

 

- Nhập Mã xác nhận 

- chọn ô vuông nhỏ: Tôi đồng ý chịu trách 

nhiệm với lời khai trên 

- Nhấn đồng ý nộp 
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Hình 16: Nhập Mã xác nhận theo yêu cầu của hệ thống 

Nếu hình Mã xác nhận không rõ, người nộp hồ sơ bấm vào [đổi mã xác nhận khác] 

để đổ mã khác. 

Sau khi nhập mã xác nhận và check, người nộp hồ sơ bấm vào nút [Nộp hồ sơ]. Hệ 

thống sẽ hiển thị: 

 

 

Hình 17: Thông tin cung cấp cho người nộp hồ sơ 

Thông tin trên cung cấp cho người nộp hồ sơ các thông tin gồm: Số hồ sơ và Khóa cập 

nhật. 

Tin nhắn trên điện thoại và trên mail, hệ thống trả lời : 

Nhận Tin nhắn trên điện thoại :  

- Đã nộp hồ sơ : 04041901630, Khóa cập nhật: CCUE11PQ5Y 
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Nhận Tin nhắn trên mail :  

 

 

 


