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1. Địa chỉ truy cập
Để truy cập được vào hệ thống Tổ chức, người dân và doanh nghiệp (Người
làm thủ tục) truy cập tới địa chỉ: https://dvc.mard.gov.vn
Giao diện chính của Hệ thống dịch vụ công hành chính trực tuyến như sau:

1

2. Đăng ký tài khoản
Tất cả người làm thủ tục khi muốn gửi hồ sơ đề nghị đơn vị thuộc Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn cấp/cấp lại/gia hạn giấy chứng nhận đều phải có tài
khoản đăng nhập để gửi hồ sơ, chính vì thế việc đầu tiên mà người làm thủ tục phải
làm đó là đăng ký tài khoản. Việc đăng ký tài khoản được làm theo 6 bước.
- Bước 1:
Trên giao diện của cổng bấm chọn vào mục “Đăng ký” được đánh dấu màu đỏ như
hình dưới đây:
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- Xuất hiện giao diện đăng ký như sau:

- Bước 2:
Điền đầy đủ các thông tin yêu cầu và cần thiết của người làm thủ tục.
- Bước 3:
Chọn nút Gửi đăng ký để gửi yêu cầu xin tạo tài khoản của người làm thủ tục tới Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
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- Lưu ý:
+ Địa chỉ Email: Sau khi đăng ký thành công hệ thống sẽ tự động gửi thông
tin tới mail này để người dùng kích hoạt tài khoản, chính vì vậy khi đăng ký địa chỉ
email thì người dùng phải có mật khẩu của địa chỉ mail
+ Mật khẩu: Mật khẩu tối thiểu là 8 ký tự và tối đa không quá 20 ký tự. Trong
mật khẩu bắt buộc phải có ký tự đặc biệt (ví dụ: @...)

- Khi đăng ký thành công hệ thống sẽ có thông báo như sau:

- Bước 4:
Đăng nhập vào hòm thư đã sử dụng trong bước 2 để nhận thông báo với nội dung
như sau:

- Bước 5:
Bấm chọn vào đường link trên để nó tự động mở ra một cửa sổ mới trên trình duyệt
như sau:
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- Bước 6:
Bấm chọn “Đóng” để kết thúc công việc đăng ký, hệ thống sẽ tự động trở về trang
chủ

Trên đây là hướng dẫn sử dụng đăng ký cho người làm thủ tục sử dụng Dịch vụ
công mức độ 3,4 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nếu có thắc mắc hoặc cần các thông tin chi tiết, xin liên hệ theo tổng đài đường
dây hỗ trợ, số: (04) 35505999 vào các ngày làm việc theo giờ hành chính ./.
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