HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THANH TOÁN ONLINE
TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG BÌNH PHƯỚC

Bước 1: Công dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến theo các bước như hướng dẫn:
Truy cập vào đường dẫn: http://dichvucong.binhphuoc.gov.vn
Nhấn vào Đăng nhập (Hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản)

Thực hiện đăng nhập bằng tài khoản Dịch vụ công quốc gia

Chọn Thủ tục dịch vụ công mà Công dân cần nộp:

Điền đầy đủ các thông tin và hồ sơ yêu cầu xong nhấn Nộp hồ sơ sẽ có trạng thái Nộp
thành công:

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận tại một cửa kiểm tra tiếp nhận hồ sơ và thông báo phí, lệ
phí (nếu có)
Tài khoản Tiếp nhận vào mục Hồ sơ tiếp nhận Online →Nhấn Kiểm tra hồ sơ

Tích chọn thông báo hồ sơ hợp lệ để bổ sung phí, lệ phí (nếu có).

Cập nhật lại phí, lệ phí trước và sau khi giải quyết hồ sơ, nội dung và nhấn Gửi thông báo

Bước 3: Người dân thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí của thủ tục
Người dân đăng nhập vào tài khoản đã nộp hồ sơ trước đó → Truy cập vào mục Hồ sơ
chờ thanh toán lệ phí:
Sau khi kiểm tra thông tin hồ sơ đã nộp đúng với yêu cầu → Công dân tích chọn Đồng ý
nộp hồ sơ.

Công dân kiểm tra chính xác và tích chọn Thanh toán qua Cổng dịch vụ công Quốc gia:

Công dân tiến hành chọn phương thức thanh toán theo nhu cầu của mình:

*Lưu ý: ở bước này nếu công dân có tài khoản ví điện tử như ViettelMoney,
MoMo,VNPTMoney thì sau khi chọn và nhấn thanh toán, Công dân phải đăng nhập tài
khoản ví điện tử trên trình duyệt và nhấn thanh toán:

Hệ thống sẽ gửi OTP về số điện thoại đăng ký ví điện tử để công dân xác nhận:

Sau khi xác nhận OTP. Tiền sẽ tự động trừ trong ví điện tử và có thông báo thanh toán
Phí hồ sơ thành công.
Đối với trường hợp Công dân có tài khoản ngân hang và đã đăng ký dịch vụ E-Banking
của ngân hàng. Thì sau khi công dân chọn ngân hàng thanh toán, Công dân tiến hành
đăng nhập tài khoản E-banking của ngân hàng trên trình duyệt:

Công dân kiểm tra thông tin số tiền và nhấn Xác nhận:

Sau khi thanh toán thành công sẽ có thông báo trên tài khoản Dịch vụ công của công dân,
Công dân sẽ thực hiện tải biên lai về (nếu cần):

Bước 4: Cán bộ Tiếp nhận hồ sơ đã nộp phí, lệ phí.
Cán bộ Tiếp nhận đăng nhập vào tài khoản → Vào mục Hồ sơ tiếp nhận Online để thực
hiện Kiểm tra lại thông tin hồ sơ đã thanh toán phí, lệ phí chưa:

Đối với hồ sơ đã thanh toán rồi, hệ thống sẽ hiển thị thông tin biên lai được thanh toán
trên phần Phí, lệ phí của hồ sơ. Cán bộ Tiếp nhận thực hiện tải phiếu thu (nếu cần) và
Tiếp nhận xử lý hồ sơ (Xác nhận hồ sơ) để chuyển đến bước xử lý tiếp theo:

