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I. Quy định về đăng ký doanh nghiệp  

qua mạng điện tử 

Điều Nội dung 

Điều 35 Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử 

Điều 36 Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ 

Điều 37 Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện 

tử sử dụng chữ ký số công cộng 

Điều 38 Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp sử dụng Tài 

khoản đăng ký kinh doanh 

Điều 39 Xử lý vi phạm, khiếu nại và giải quyết tranh chấp liên 

quan đến chữ ký số công cộng, Tài khoản đăng ký kinh 

doanh 
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Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp  



II. Điều kiện thực hiện đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng điện tử 
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1. Đăng ký tài khoản truy cập Cổng TT ĐKDNQG 

2. Đăng ký sử dụng chữ ký số công cộng và/hoặc Tài 

khoản đăng ký kinh doanh 

3. Sử dụng thẻ ngân hàng (Nội địa – Được Hệ thống 

Thanh toán chấp thuận) có đăng ký internet-

banking/e-banking 
 



1 - Đăng ký tài khoản truy cập  

Cổng TT ĐKDNQG 

Các bước tạo tài khoản mới: 

1. Kê khai thông tin 

2. Xác thực qua email 

3. Đăng nhập  
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Lưu ý: Mật khẩu bắt buộc phải chứa ít nhất 8 ký tự, bao gồm 1 ký tự đặc biệt và 1 chữ số. 

Ví dụ các ký tự đặc biệt như: „~!#$%&*()_+=-<>?/”‟:;{}[]|\). Ký tự “@” không được 

coi là ký tự đặc biệt. 



2a - Đăng ký sử dụng  

Tài khoản đăng ký kinh doanh 

Các bước đăng ký tài khoản 

ĐKKD: 

1. Kê khai thông tin cá nhân 

2. Tải bản scan Giấy tờ 

chứng thực cá nhân 

3. Gửi yêu cầu 
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Lưu ý: Người cần được cấp Tài khoản ĐKKD là người ký hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp qua mạng điện tử (Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp) 
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2b - Đăng ký sử dụng  

chữ ký số công cộng 

Các nhà cung cấp CKSCC được chấp thuận trên Cổng thông tin 

http://www.viettel-ca.vn/
http://bkavca.vn/
http://vnpt-ca.vn/
http://www.cavn.vn/
http://ca.fis.com.vn/
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3 - Sử dụng thẻ ngân hàng (nội địa)  

có đăng ký internet-banking/e-banking 

Danh sách thẻ thanh toán trên Cổng có thể tham khảo tại địa chỉ  

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/HelpAndSupport/tabid/93/CategoryID/217/langu

age/vi-VN/Default.aspx  

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/HelpAndSupport/tabid/93/CategoryID/217/language/vi-VN/Default.aspx
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/HelpAndSupport/tabid/93/CategoryID/217/language/vi-VN/Default.aspx
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/HelpAndSupport/tabid/93/CategoryID/217/language/vi-VN/Default.aspx
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/HelpAndSupport/tabid/93/CategoryID/217/language/vi-VN/Default.aspx
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/HelpAndSupport/tabid/93/CategoryID/217/language/vi-VN/Default.aspx


 
 

 

Nhận  

kết quả 
 

 
 

Sửa đổi,  

bổ sung  

hồ sơ  

(nếu có) 

 
 

 
Thanh toán 

III. Các bước đăng ký doanh nghiệp  

qua mạng điện tử 
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        Ký/  

Xác thực  

hồ sơ 

 
 

      Scan và  

tải tài liệu 

đính kèm 

 
 

Tạo  

hồ sơ, 

nhập 

thông tin 

Lưu ý: Sau khi thanh toán qua mạng, hồ sơ được gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh 

để xem xét, trả kết quả. 



1a. Tạo hồ sơ 
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Các bước tạo hồ sơ: 

1. Chọn Phương thức nộp hồ sơ 

2. Chọn loại đăng ký trực tuyến 

3. Chọn loại hình doanh nghiệp/ 

đơn vị trực thuộc 

4. Chọn loại giấy tờ nộp qua 

mạng điện tử 

5. Xác nhận thông tin đăng ký 

Lưu ý: Tại Bước 4, chỉ chọn loại giấy tờ sẽ tải lên Hệ thống, chưa thực hiện tải 

giấy tờ cần nộp (sẽ tải ở bước sau) 
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Màn hình khối thông tin đăng ký doanh nghiệp 

1b. Nhập thông tin 



2. Scan và tải tài liệu đính kèm 
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Màn hình tải tài liệu đính kèm 



3. Ký/Xác thực hồ sơ  
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Màn hình ký số/ xác thực hồ sơ 



4a. Thanh toán điện tử (1) 
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Màn hình thanh toán điện tử 



4b. Thanh toán điện tử (2) 
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Nhận phiếu xác nhận thanh toán điện tử qua email 



4c. Thanh toán điện tử (3) 
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Nhận Giấy biên nhận điện tử 



5a. Sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) 
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Theo dõi Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ từ Phòng ĐKKD 



5b. Sửa đổi, bổ sung hồ sơ (2) 

Các bước nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung: 

• Xem Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 

• Sửa khối dữ liệu/văn bản đính kèm theo yêu cầu tại 

Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ 

• Ký/Xác thực hồ sơ 

Lưu ý: Không cần thực hiện thanh toán đối với hồ sơ 

sửa đổi, bổ sung. Sau khi ký/xác thực, hồ sơ sẽ được 

nộp cho Phòng ĐKKD. 
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6a. Nhận kết quả (1) 
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Nhận email thông báo kết quả 
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6b. Nhận kết quả (2) 

Xem trước Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản điện tử) 



6c. Nộp hồ sơ bằng bản giấy  

(trường hợp sử dụng Tài khoản ĐKKD) 

Các giấy tờ cần nộp tại Phòng ĐKKD: 

• (01) bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy 

(tương ứng với bản điện tử đã nộp qua mạng điện tử) 

• Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử 

• Phiếu xác nhận thanh toán 

• Bản in email thông báo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng điện tử hợp lệ 
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IV. CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 
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A. Các câu hỏi về tài khoản 

1. Điều kiện để được cấp tài khoản đăng ký kinh doanh 

2. Tại sao người sử dụng không thể đăng nhập vào Hệ thống đăng ký doanh 

nghiệp qua mạng với tài khoản đã đăng ký? 

B. Các câu hỏi về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

3. Làm cách nào để tra cứu trạng thái của bộ hồ sơ? 

4. Làm thế nào để điền khối thông tin Người ký? 

C. Các câu hỏi về thanh toán điện tử 

5. Doanh nghiệp có được nhận biên lai phí, lệ phí khi nộp hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp qua mạng điện tử không? 

6. Làm thế nào khi gặp lỗi thanh toán: “Giao dịch không tồn tại” 

D. Các câu hỏi thường gặp khác 

7. Tra cứu/Tải biểu mẫu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp ở đâu? 

8. Tra cứu ngành, nghề kinh doanh như thế nào? 



1. Điều kiện để được cấp  

Tài khoản đăng ký kinh doanh 

• Kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc 

• Gửi kèm bản điện tử Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ 

– Thẻ căn cước công dân hoặc CMND hoặc Hộ chiếu Việt Nam 

còn hiệu lực. 

– Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu 

nước ngoài còn hiệu lực. 

 

Lưu ý:  

• Cần điền các thông tin cá nhân chính xác như trong Giấy tờ chứng thực cá 

nhân 

• Người cần được cấp Tài khoản ĐKKD là người đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp 
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2. Lỗi đăng nhập tài khoản 

Người sử dụng không thể đăng nhập vào Hệ thống trong 

các trường hợp sau: 

• Tài khoản đang đăng ký: tài khoản được tạo mới và chưa 

được kích hoạt  

     cần kiểm tra email đã đăng ký để kích hoạt tài khoản; 

• Tài khoản bị khóa sau khi người sử dụng nhập sai mật 

khẩu quá 4 lần 

     cần đặt lại mật khẩu; 
 

Lưu ý: Người dùng cần nhập tên đăng nhập đã đăng ký để đăng nhập vào Hệ 

thống. Không nhập email đã đăng ký vào phần tên đăng nhập. 
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3. Theo dõi trạng thái của bộ hồ sơ 
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Màn hình danh sách hồ sơ – Xem trạng thái hồ sơ 



4a. Điền khối thông tin “Người ký” hồ sơ 
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Màn hình khối thông tin Người ký 



4b. Điền khối thông tin “Người ký” hồ sơ 
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Cách điền khối thông tin “Người ký” hồ sơ: 

• Nhập email của Người ký  

• Nhấn “Tìm kiếm” 

• Điền Chức danh của Người ký 

• Nhấn “Chọn” 

 

Lưu ý:  

- Email của Người ký phải được đăng ký tài khoản trên Hệ thống trước khi nhập 

vào khối thông tin Người ký. 

- Đối với trường hợp nộp hồ sơ sử dụng chữ ký số công cộng: Người ký phải gán 

chữ ký số công cộng vào tài khoản trước khi ký hồ sơ. 

- Đối với trường hợp nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh: Người 

ký phải được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh trước khi ký hồ sơ. 



5. Biên lai phí, lệ phí 

• Sau khi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử, doanh  nghiệp/người thành lập 

doanh nghiệp liên hệ với Phòng Đăng ký kinh 

doanh tỉnh/thành phố nơi xử lý hồ sơ để được 

cấp biên lai phí, lệ phí theo quy định. 
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6. Lỗi giao dịch không tồn tại 
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• Hủy thanh toán (Thực hiện lại giao dịch ->> Tại bước chọn Thẻ nội 

địa/Thẻ quốc tế ->> chọn Hủy thanh toán) 

• Thực hiện thanh toán lại từ đầu (sử dụng thẻ nội địa có đăng ký chức năng 

thanh toán qua mạng). 

• Danh sách 19 thẻ nội địa của 19 ngân hàng, không mang thương hiệu 

VISA, MASTER và đã đăng ký dịch vụ tương ứng thẻ thanh toán trên 

Cổng có thể tham khảo tại địa chỉ:  

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/HelpAndSupport/tabid/93/CategoryID/217/la

nguage/vi-VN/Default.aspx 

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/HelpAndSupport/tabid/93/CategoryID/217/language/vi-VN/Default.aspx
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/HelpAndSupport/tabid/93/CategoryID/217/language/vi-VN/Default.aspx
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/HelpAndSupport/tabid/93/CategoryID/217/language/vi-VN/Default.aspx
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/HelpAndSupport/tabid/93/CategoryID/217/language/vi-VN/Default.aspx
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/HelpAndSupport/tabid/93/CategoryID/217/language/vi-VN/Default.aspx
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/HelpAndSupport/tabid/93/CategoryID/217/language/vi-VN/Default.aspx
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/HelpAndSupport/tabid/93/CategoryID/217/language/vi-VN/Default.aspx
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/HelpAndSupport/tabid/93/CategoryID/217/language/vi-VN/Default.aspx


7. Biểu mẫu của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
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Hướng dẫn được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vi-vn/helpandsupport/procedureguidelinesforbusiness/s%E1%BB%95tayh%C6%B0%E1%BB%9Bngd%E1%BA%ABn.aspx


8. Tra cứu ngành, nghề kinh doanh 
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Công cụ tra cứu ngành, nghề kinh doanh được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp 

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vi-vn/helpandsupport/searchvsic.aspx
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Email: hotro@brr.vn 


