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Đơn vị vào đường link: http://dichvucong.binhdinh.gov.vn 

1. Đăng ký tài khoản: 

- Nhấn vào mục Đăng ký, tại mục Thông tin người nộp hồ sơ chọn Loại tài 

khoản: Đơn vị 

 

 - Sau đó, đơn vị điền tối thiểu 02 thông tin bắt buộc tại mục: Tên đơn vị,  Mã 

số đơn vị có quan hệ với ngân sách. 

- Nhấn mục Lưu.  

- Kết quả báo: Đăng ký thành công. 

2. Đăng nhập:  

Sau khi đã đăng ký thành công, đơn vị nhấn vào mục Đăng nhập. 

3. Nộp hồ sơ: 

Đơn vị nhấn vào mục Nộp hồ sơ. Tại mục Tên thủ tục, đánh tên thủ tục hành 

chính cần giải quyết như: bán tài sản công hoặc thanh lý tài sản công hoặc điều 

chuyển tài sản công. Nhấn vào nút Tra cứu. Chọn thủ tục hành chính cần giải quyết. 

Màn hình hiển thị như sau: 

 

 

http://dichvucong.binhdinh.gov.vn/


 

- Tại mục Dịch vụ nộp hồ sơ qua mạng: Nhấn nút Chọn. Màn hình hiển thị 

như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đơn vị điền đầy đủ vào mục Thông tin hồ sơ. 

- Tại mục Thành phần hồ sơ: Đơn vị tải file pdf đã có chữ ký số. (Lưu ý: Văn 

bản đề nghị của đơn vị và văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên bắt buộc phải 

có chữ ký số trên văn bản) 

- Nhập Mã bảo vệ. 

- Cuối cùng nhấn vào nút Nộp hồ sơ. 

Như vậy, đơn vị đã hoàn thành xong việc Nộp hồ sơ trực tuyến, đơn vị lưu lại 

Mã hồ sơ để tiện việc tra cứu, nhận kết quả. 

* Để tra cứu, theo dõi, nhận kết quả giải quyết hồ sơ trực tuyến đã nộp, đơn vị 

nhấn vào mục Tra cứu hồ sơ. 



 


