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HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN 

TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

I. Tạo tài khoản 

1.  Truy cập trang: 
https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn 
Nhấn vào mục Đăng ký mới. 
 
Chú ý:  

- Chỉ đăng ký duy nhất cho lần nộp hồ 
sơ đầu tiên.  

- Tài khoản này có thể nộp đăng ký thủ 
tục hành chính của các sở ban ngành 
khác mà không cần phải đăng ký lại. 

 

 
2.  Trong trang Đăng ký thành viên: 

- Loại tài khoản: chọn Cá nhân 
- ID đăng nhập: nhập số CMND hoặc 

Hộ chiếu 
- Mật khẩu/Nhập lại mật khẩu: nhập 

mật khẩu cho cá nhân. 
- Họ và tên: nhập đầy đủ và chính xác 

Họ và tên của cá nhân. 
- Điện thoại di động: nhập số điện 

thoại cá nhân đang sử dụng để Sở dễ 
dàng liên hệ. 

- Ngày sinh 
- Giới tính 
- Email: nhập email đang sử dụng của 

cá nhân. 
- Nhập Mã xác thực. 
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- Nhấn nút Đăng ký để thực hiện đăng 
ký tài khoản Dịch vụ công. 

3.  Sau khi đăng ký, hệ thống sẽ nhắn mã kích 
hoạt tài khoản vào số điện thoại vừa đăng ký. 
Nhập mã để kích hoạt tài khoản. 

 

II. Nộp hồ sơ trực tuyến 

1.  Truy cập trang: 
https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn 
Đăng nhập bằng tài khoản của cá nhân 

- ID đăng nhập 
- Mật khẩu 

Nhấn nút Đăng nhập. 
Nếu quên mật khẩu, nhấn vào mục Quên 
mật khẩu để lấy lại. 
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2.  Sau khi đăng nhập thành công, công 
dân/tổ chức chọn Sở Du lịch và bấm nút 
Tra cứu. 
Có thể nhập cụm từ liên quan đến Thủ tục 
hành chính để tìm kiếm nhanh. 

 
3.  Sau khi nhấn nút Tra cứu sẽ hiển thị toàn 

bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Du lịch. Sở Du lịch có 26 thủ tục hành 
chính: 

- Lữ hành: có 18 thủ tục 
- Lưu trú: có 8 thủ tục 

Nhấn nút Nộp hồ sơ -> Đăng kí dịch vụ 
công tại thủ tục tương ứng để đăng ký. 
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4.  Trong cửa sổ Thành phần hồ sơ: 
- Với những thành phần hồ sơ có 

biểu mẫu: nhấn chuột vào biểu 
tượng ở cột Tải biểu mẫu để tải 
biểu mẫu về máy tính để điền các 
thông tin. 

- Với những thành phần hồ sơ không 
có biểu mẫu: dùng máy scan hoặc 
điện thoại chụp ảnh văn 
bằng/chứng chỉ và lưu thành file 
pdf. 

- Ảnh chân dung: nộp file ảnh (ví dụ 
file jpg…) 

- Nhấn vào mục Tải tập tin -> chọn 
file pdf tương ứng để nộp hồ sơ. 

 
Chú ý: trên điện thoại, vào App Store (điện 
thoại Iphone) hoặc CHPlay (điện thoại 
Android) tìm các phần mềm scan, ví dụ 
như CamScanne, Fast scan… để cài vào 
điện thoại. 
Sau khi cài xong, mở ứng dụng lên và 
chụp ảnh văn bằng/chứng chỉ, phần mềm 
scan sẽ tự động lưu thành file pdf. 
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5.  - Nếu muốn nhận kết quả tại nhà thì 
Công dân có thể đánh dấu vào mục 
Đăng ký nhận kết quả qua dịch 
vụ bưu chính (có thanh toán phí). 

Sau khi nộp đủ các thành phần hồ sơ, 
nhấn vào mục Gửi hồ sơ để hoàn thành 
nộp. 
Sau khi hoàn tất nộp hồ sơ, hệ thống sẽ tự 
động gởi tin nhắn về số điện thoại đã đăng 
ký thông báo đã tiếp nhận hồ sơ. Đồng 
thời gởi email đã đăng ký GIẤY TIẾP 
NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ.  

III. Thanh toán Dịch vụ công trực tuyến 

1.  Đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán dịch vụ công trực tuyến: Đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến iBanking với ngân hàng phát hành 
thẻ. 

2.  Thực hiện thanh toán 
Khách hàng đăng nhập vào website: 
http://dichvucong.thuathienhue.gov.vn 
Chọn mục Thông tin của tôi -> Thông 
tin giao dịch 
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3.  Chọn hồ sơ cần thanh toán bằng cách 
click đúp vào Tên hồ sơ 
 
 
 

 
4.  Nhấn vào nút Thanh toán trực tuyến 

 

mailto:sdl@thuathienhue.gov.vn


 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế  - 22 Tố Hữu, Tp Huế - sdl@thuathienhue.gov.vn – 0234.3820242 7 

http://sdl.thuathienhue.gov.vn / http://visithue.vn / http://huetourism.gov.vn 

5.  Ở mục Chọn thẻ ngân hàng, bạn chọn 
ngân hàng phát hành của thẻ của mình 
dùng để thanh toán và nhấn nút Thanh 
toán. 
 

 
6.  CHÚ Ý: Tùy theo ngân hàng của chủ thẻ 

mà hệ thống sẽ chuyển tới trang web 
đăng nhập của Ngân hàng đó để thực 
hiện thanh toán trực tuyến. 
- 
Như ví dụ ở bên là sử dụng Ngân hàng 
Ngoại thương Thừa Thiên Huế. 
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7.  Hệ thống sẽ thông báo số tiền chuyển và 
cách thức thực hiện. 
Nhấn nút Xác nhận để thực hiện. 

 
8.  Kiểm tra trên điện thoại cá nhân mã OTP 

và nhập vào mục Mã giao dịch. 
Nhấn nút Thanh toán để thực hiện. 
Sau khi thanh toán, hệ thống cập nhật 
trạng thái của hồ sơ: ĐÃ THANH TOÁN 
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IV. Kiểm tra trạng thái hồ sơ 

1.  Trong quá trình xử lý hồ sơ, Công dân có 
thể kiểm tra trạng thái xử lý của hồ sơ đã 
nộp. 
Khách hàng đăng nhập vào website: 
http://dichvucong.thuathienhue.gov.vn 
Chọn mục Thông tin của tôi -> Thông 
tin giao dịch 

 
2.  Chọn hồ sơ cần thanh toán bằng cách 

click đúp vào hồ sơ cần kiểm tra trạng 
thái. 

Hệ thống sẽ hiển thị Nhật ký tiến trình xử 
lý hồ sơ. 
 
 

 
 

Chú ý: 

- Nếu có bất kỳ phản ảnh, kiến nghị nào liên quan đến Thủ tục hành chính, Công dân/Tổ chức có thể gởi về Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tại địa chỉ: https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/hoi-dap -> nhấn nút  để gởi Hỏi đáp/Kiến nghị. 
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V. Đánh giá mức độ hài lòng 
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1.  Sau khi nhập kết quả, Công dân/Doanh nghiệp 
vào đánh giá mức độ hài lòng về công tác phục 
vụ. 
Khách hàng đăng nhập vào website: 
http://dichvucong.thuathienhue.gov.vn 
Chọn Đánh giá mức độ hài lòng 
Hoặc vào địa chỉ: 
https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/mucd
o-hailong 
Nhập mã mã hồ sơ để thực hiện đánh giá 

 
 

VI. THÔNG TIN HỖ TRỢ 

Trong quá trình thực hiện, nếu cần sự hỗ trợ từ Trung tâm Phục vụ Hành chính công/Sở Du lịch, Quý Công dân/Doanh nghiệp có thể 

đề nghị hỗ trợ theo các thông tin sau: 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế: ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0888437575 

2. Sở Du lịch Thừa Thiên Huế: 

- Địa chỉ: 22 Tố Hữu, thành phố Huế 

- Bộ phận Một cửa Sở Du lịch: 0234.3856868 máy  lẻ 108. 

- Email: sdl@thuathienhue.gov.vn  

- Fanpage: http://facebook.com/sdltth  
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