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I. CÁC BƢỚC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ NGÂN 

SÁCH TRỰC TUYẾN: 

Bước 1: Đăng ký tài khoản người dùng (nếu trước đây chưa có 

tài khoản người dùng): Bước này được hướng dẫn chi tiết ở phần II 

của tài liệu này. 

Bước 2: Xem, nắm bắt nội dung, quy trình thủ tục hành chính 

“Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách” trên Trang thông tin 

điện tử của Sở Tài chính tại địa chỉ http://stc.binhthuan.gov.vn trong 

chuyên mục “Công khai TTHC” 

Bước 3: Chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ cần thiết cần nộp theo yêu 

cầu của thủ tục “Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách” đã xem 

xét ở bước 2 nói trên. 

Bước 4: Quét (scan) các Tờ khai, hồ sơ, giấy tờ cần nộp và lưu 

(save) dưới một trong các định dạng sau: .PDF, .JPG, .DOC hoặc 

DOCX. 

Bước 5:. Đăng nhập hệ thống với tài khoản đã đăng ký (thực 

hiện từ bước này trở đi theo hướng dẫn tại Phần III của tài liệu này) 

Bước 6. Chọn thủ tục cần giải quyết, nhập yêu cầu giải quyết 

thủ tục hành chính, tải các file cần thiết có liên quan, gửi hồ sơ trực 

tuyến. 

Bước 7: Chờ phản hồi tiếp nhận hồ sơ và bổ sung thông tin  

Bước 8. Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ. 

Bước 9: Tiếp nhận kết quả và in Giấy chứng nhận mã số ngân 

sách điện tử từ hệ thống đăng ký mã số ngân sách trực tuyến. 
 

 

http://stc.binhthuan.gov.vn/
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II. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGƢỜI DÙNG 

Hình minh họa Diễn giải 

 

Truy cập vào website 

của hệ thống Dịch vụ 

công trực tuyến tại địa 

chỉ 

https://mstt.mof.gov.vn 

Chọn menu Tạo tài 

khoản 

 

 

Người dùng nhập đầy 

đủ các thông tin khai 

báo đăng ký tài khoản. 

Các thông tin có dấu * 

là các thông tin bắt 

buộc phải nhập. 

Sau khi khai báo đầy 

đủ thông tin, chọn nút 

Đăng ký. 

Nếu tên tài khoản 

hoặc e-mail nhập vào 

đã tồn tại, hệ thống sẽ 

hiển thị thông báo lỗi 

và yêu cầu người dùng 

nhập lại thông tin. 

 

https://mstt.mof.gov.vn/
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Hình minh họa Diễn giải 

 

Nếu đăng ký thành 

công, hệ thống hiển 

thị thông báo và yêu 

cầu người dùng đăng 

nhập vào email đã 

đăng ký ở bước trên 

để kích hoạt tài khoản. 

Tài khoản sau khi 

được kích hoạt mới có 

thể sử dụng. 

 

III. SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG 

Hình minh họa Diễn giải 

Đăng nhập vào hệ thống 

  

Mở website của hệ 

thống Dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ  

https://mstt.mof.gov.vn , 

chọn menu Đăng nhập. 

Người dùng nhập tên tài 

khoản và mật khẩu rồi 

bấm nút Đăng nhập . 

Nếu người dùng nhập 

sai thông tin tài khoản, 

hệ thống sẽ hiển thị 

thông báo lỗi và yêu cầu 

nhập lại. 

https://mstt.mof.gov.vn/
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Hình minh họa Diễn giải 

 

Sau khi người dùng 

đăng nhập thành công, 

hệ thống sẽ hiển thị 

danh sách các hồ sơ mà 

người dùng đã tạo/gửi 

trước đó (nếu có). 

Để gửi tờ khai mới, 

người dùng có thể chọn 

1 trong các dịch vụ ở 

menu bên trái. Tiến 

hành nhập thông tin Tờ 

khai theo yêu cầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhập tờ khai 
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Hình minh họa Diễn giải 

 

 

 

 

 

 

Nhập các thông tin cần thiết 

vào form khai hồ sơ điện tử, 

các thông tin có dấu (*) là 

thông tin bắt buộc phải 

nhập. 

Người dùng có thể chọn 

trực tiếp giá trị Cơ quan phê 

duyệt hoặc nhập giá trị vào 

ô tìm kiếm thuộc danh sách, 

hệ thống sẽ hiển thị giá trị 

giống/gần giống giá trị 

người dùng nhập. 

 

Tương tự ở các mục khác, 

người dùng có thể chọn trực 

tiếp hoặc nhập giá trị vào ô 

tìm kiếm thuộc danh sách, 

hệ thống sẽ hiển thị giá trị 

giống/gần giống giá trị 

người dùng nhập. 

 

Sau khi nhập xong giá trị 

cho 1 ô, nhấn phím Tab để 

chuyển sang nhập giá trị ô 

tiếp theo. 

Người dùng phải chọn và 

gởi đính kèm các tập tin cần 
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Hình minh họa Diễn giải 

 

thiết có liên quan đã scan từ 

trước (Tờ khai, các quyết 

định...) mỗi tập tin  không 

được quá 10 Mb. 

Sau khi hoàn thành việc 

nhập dữ liệu người dùng 

chọn Gửi để hoàn thành gửi 

hồ sơ. 

Quản lý hồ sơ đăng ký 

 

Để quản lý những hồ sơ của 

mình, người dùng chọn Tra 

cứu danh sách. Với những 

hồ sơ chờ duyệt, ở danh 

sách hồ sơ sẽ hiện thị thêm 

nội dung ở cột ngày trả kết 

quả dự kiến. 

Với những hồ sơ bị từ chối, 

ở danh sách hồ sơ sẽ hiển 

thị thêm yêu cầu “Cập nhật 

trƣớc ngày” tại cột Ngày 

trả kết quả 

 
 

 

 

Ở chức năng này, người 

dùng có thể sửa những hồ 

sơ bị từ chối, in hồ sơ đã 

được phê duyệt. 
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Hình minh họa Diễn giải 

 

Trong màn hình danh sách, 

người dùng chọn chức năng 

Sửa hồ sơ có trạng thái Hồ 

sơ bị từ chối  

 

Hệ thống hiển thị màn hình 

chi tiết hồ sơ bao gồm lý do 

từ chối , người dùng sửa lại 

thông tin trên hồ sơ và chọn 

chức năng Gửi. 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ sau khi gửi sẽ ở trạng 

thái Hồ sơ chờ duyệt và 

người dùng sẽ không thể 

sửa được thông tin hồ sơ đó.  
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Hình minh họa Diễn giải 

 

Người dùng có thể lọc 

những loại mẫu hồ sơ đã 

nhập của mình ở ô Kiểu hồ 

sơ ở góc trên, bên trái màn 

hình. 

 

 

 

 

 In giấy chứng nhận  

 

Trong danh sách hồ sơ, 

chọn biểu tượng máy in ở 

hồ sơ đã được duyệt để in 

kết quả. 

 

Tại đây hệ thống cho phép 

in giấy chứng nhận đăng ký 

mã số ĐVQHNS. 

 


