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HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN CỔNG MỘT CỬA QUỐC GIA 

Bước thực hiện 

1. Cho Doanh nghiệp chưa có tài khoản (đăng ký lần đầu) 

 

Bước 1: Chọn máy tính có kết nối internet và mở trình duyệt web 

Bước 2: Truy cập địa chỉ    https://vnsw.gov.vn 
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Bước 3: Chuẩn bị sẵn bản SCAN giấy phép kinh doanh (do Sở kế hoạch đầu tư 

cấp)  

3.1. Điền đầy đủ các ô có dấu * màu đỏ (là thông tin bắt buộc phải cung cấp) 

 

3.2. Chọn lĩnh vực công ty được phép giao dịch trên Cổng một cửa quốc gia 

(Đối với hoạt động cấp phép Việt – Lào, Việt – Campuchia, Việt –Trung thì 

chọn Tổng cục đường bộ) 
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Nhập mã xác nhận và bấm nút “Đăng ký” 

Bước 4: Bạn phải chờ trong 24 giờ để được cấp mật khẩu qua thư điện tử đã 

cung cấp ở Bước 3.1 ở trên. 

Bước 5: Khi đã có thông tin tài khoản bạn tiến hành đăng nhập như sau: 

 

Điền Mã số thuế cùng Mật khẩu đã được cấp và bấm nút đăng nhập 
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Chờ trong giây lát để hệ thống xác thực thông tin của bạn vừa nhập. 

Quá trình xác nhận kết thúc màn hình xuất hiện như sau: 

 

Chọn vào menu “Bộ Giao thông vận tải” thực đơn đổ xuống là các lĩnh vực 

doanh nghiệp này đăng ký hoạt động trên Cổng một cửa quốc gia như đã khai ở 

Bước 3.2 ở trên. 

 

Chọn “Tổng Cục đường bộ” để thực hiện các thủ tục hành: Việt – Lào, Việt – 

Campuchia, Việt – Trung. 

Danh sách các thủ tục hành chính xuất hiện như hình sau: 
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Chọn thủ tục mà doanh nghiệp muốn thực hiện khi tại danh sách trên, giao diện 

xuất hiện như sau: 
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Màn hình là danh sách các hồ sơ mà doanh nghiệp đã giao dịch với hệ thống 

Chọn “Thêm mới” nêu muốn nộp hồ sơ. 
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2. Cho Doanh nghiệp đã có Tài khoản và mở rộng thêm lĩnh vực 

tham gia Cơ chế một cửa quốc gia 
Bước 1: Chọn máy tính có kết nối internet và mở trình duyệt web 

Bước 2: Truy cập địa chỉ    https://vnsw.gov.vn 

Bước 3: Khi đã có thông tin tài khoản bạn tiến hành đăng nhập như sau: 

 

Điền Mã số thuế cùng Mật khẩu đã được cấp và bấm nút đăng nhập 

Chờ trong giây lát để hệ thống xác thực thông tin của bạn vừa nhập. 

Quá trình xác nhận kết thúc màn hình xuất hiện như sau: 

 

Chọn “Cập nhật tài khoản” để quá trình mở rộng lĩnh vực tham gia Cơ chế 

một cửa quốc gia của Doanh nghiệp được bắt đầu. 

Bước 4: Giao diện xuất hiện như sau 
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Chọn “Tổng cục đường bộ” để khai báo với Cổng một cửa việc Doanh 

nghiệp muốn tham gia thêm lĩnh vực vận tải. 

Quá trình kết thúc bằng việc nhập mã xác nhận và bấm nút “Đăng ký” 

 

Tuy nhiên, việc khai báo này có hiệu lực doanh nghiệp cần chờ 02 giờ kể 

từ thời điểm bấm nút “Đăng ký”. 

 Quá trình khai báo mở rộng lĩnh vực đường bộ thành công bằng việc 

menu xuất hiện “Tổng cục đường bộ” như hình dưới 

 

 


