
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Đơn giản - Tiện ích  - Tốc độ

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
https://egov.hanoi.gov.vn/

HƯỚNG DẪN TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ

Bước 1: Truy cập cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến
 https://egov.hanoi.gov.vn và chọn Các loại dịch vụ để bắt đầu.

Bước 3: Nhập thông tin theo biểu mẫu đăng ký.
Lưu ý: Trường thông tin có dấu * bắt buộc phải nhập thông tin.

Bước 5: Nhập Mã xác nhận và Gửi thông tin hồ sơ đăng ký.

Bước 1: Truy cập cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến 
https://egov.hanoi.gov.vn và chọn Tra cứu hồ sơ để bắt đầu

Bước 4: Cam kết thông tin đăng ký và nhấn Tiếp tục.

Bước 6: Thông báo đăng ký hồ sơ thành công gồm mã hồ sơ và 
thông tin liên quan đến hồ sơ đã đăng ký.

Bước 2: Nhập mã hồ sơ, mã xác nhận để Tra cứu. Thông tin hồ 
sơ được tìm kiếm sẽ hiện ra bên dưới ô Tra cứu

Bước 2: Chọn loại dịch vụ công cần đăng ký.

 Fax: 024-66 67 67 67
 Website:www.ncsoftware.net
 Youtube/nhatcuongsoftware

 Trụ sở chính: Tòa nhà HITTC, Tầng 17, Số 185 Giảng Võ, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội.
  Văn phòng HCM: Tòa nhà Kicotrans, Lầu 6, số 46 Bạch Đằng, Phường 2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

 Tel: 024-66 67 67 67
 Email: contact@nhatcuong.com

 Facebook/nhatcuongsoftware
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GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ƯU ĐIỂM – LỢI ÍCH

KIẾN TRÚC TỐI ƯU, BỀN VỮNG KHÁCH HÀNGDỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN DÀNH CHO AI?

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CÓ 4 MỨC ĐỘ TƯƠNG ỨNG VỚI MỖI DỊCH VỤ KHÁC NHAU NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ

Dịch vụ công trực tuyến là hệ thống giao dịch điện 
tử các thủ tục hành chính giữa Cơ quan Nhà nước 
với Công dân và Doanh nghiệp được phát triển bởi 
Nhật Cường Software với mục tiêu “thúc đẩy cải 
cách” các thủ tục hành chính.

Dịch vụ công trực tuyến là công cụ hỗ trợ các              
Cơ quan Nhà nước quản lý hiệu quả trạng thái xử lý 
hồ sơ từ khâu tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 
hồ sơ thủ tục hành chính.

Dịch vụ công trực tuyến giúp công dân thực hiện 
khai báo trực tuyến các thủ tục hành chính một 
cách đơn giản, tra cứu hồ sơ dễ dàng, hiệu quả, tiện 
lợi và minh bạch.

Tiện lợi, dễ quản lý: Hệ thống Dịch vụ công trực 
tuyến giúp công tác khai báo thủ tục hành chính 
của công dân và công tác quản lý, giải quyết hồ sơ 
hành chính của cơ quan nhà nước được thực hiện 
một cách đơn giản, thuận tiện, tiết kiệm thời gian 
và chi phí.

Tính bảo mật cao: Bảo mật tối ưu về mọi dữ liệu, 
thông tin.
Đảm bảo hoạt động ổn định, tốc độ nhanh.
Truy cập mọi lúc, mọi nơi với nhiều thiết bị đầu cuối 
như: máy để bàn, laptop, máy tính bảng, điện thoại 
thông minh,…

THIẾT KẾ TRÊN MÔ HÌNH 3 LỚP

LỢI ÍCH ĐỐI VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC LỢI ÍCH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP - NGƯỜI DÂN

ỨNG DỤNG ĐA MÔI TRƯỜNG

Dịch vụ công mức độ 1 

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về 
thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy 
định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 cộng thêm chức 
năng cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản 
và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ 
sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc chuyển qua 
đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 cộng thêm các 
chức năng cho phép người sử dụng điền và gửi trực 
tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức quản lý 
nhà nước. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và 
cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường 
Internet. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết 
quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức quản 
lý nhà nước.

Dịch vụ công mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cộng thêm các 
chức năng cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí 
(nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có 
thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua 
đường bưu điện đến người sử dụng.

Ứng dụng desktop Ứng dụng web Thiết bị di động
Cơ quan Nhà nước Doanh nghiệpCông dân

Lớp Cơ sở dữ liệu

Lớp ứng dụng 

 Lớp giao diện người dùng.

Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu chính chạy Oracle database 12c 
theo mô hình Real Application Cluster của Oracle 
đảm bảo độ chịu tải lớn và tính sẵn sàng cao.

Lớp giao diện Desktop

Viết trên nền tảng .NET Framework 4.0, ngôn ngữ 
lập trình C#, công cụ lập trình: Visual Studio 2010

Lớp ứng dụng

Sử dụng chuẩn giao thức web services, web API 
chạy trên webserver IIS 8.0 hệ điều hành Windows 
Server 2012. 

Lớp giao diện web

Được viết trên nền tảng công nghệ ASP.NET MVC 
4.0, chạy trên IIS 8.0, hệ điều hành Windows       
Server 2012, ngôn ngữ lập trình C#, công cụ lập 
trình: Visual Studio 2012.

Lớp giao diện Mobile App 

Viết bằng Object C, Swift trên hệ điều hành iOS và 
Java trên hệ điều hành Android.

Các công cụ hỗ trợ

Công cụ Search Engine (Solr) chạy trên môi trường 
Linux. Công cụ Cache chạy trên môi trường Linux.
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Với sứ mệnh cung cấp những dịch vụ và giải pháp tối ưu nhất, đóng góp vào sự phát triển của ngành CNTT Việt 
Nam, cũng như sự phát triển của đất nước, với cam kết chặt chẽ đi kèm tác phong làm việc chuyên nghiệp,     
Nhật Cường Software luôn nhận được sự tin tưởng của các khách hàng tiêu biểu như:

 9 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
 9 Công an Thành phố Hà Nội
 9 Sở Thông tin và Truyền thông
 9 Sở Y tế Hà Nội
 9 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
 9 Sở Tư pháp Hà Nội
 9 Sở Du lịch Hà Nội
 9 Sở Văn hóa thể thao Hà Nội

 9 Sở Công thương Hà Nội 
 9 Sở LĐTB & XH Hà Nội
 9 Sở Quy hoạch Kiến trúc
 9 Sở Tài chính
 9 Sở Xây dựng 
 9 Sở Tài nguyên Môi trường
 9 Cục Quản lý Xuất nhập cảnh
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