HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
LĨNH VỰC CÔNG TÁC LÃNH SỰ
(Xét, cho phép doanh nhân trên địa bàn tỉnh sử dụng thẻ đi lại của
doanh nhân APEC)
1. Truy cập cổng một cửa điện tử của tỉnh:
Trên trình duyệt web, nhập địa chỉ sau để truy cập cổng một cửa điện tử
của tỉnh: http://motcua.tiengiang.gov.vn
Hoặc
truy
cập
vào
cổng
thông
tin
điện
tử
tỉnh
http://www.tiengiang.gov.vn, sau đó chọn mục “Dịch vụ công trực tuyến”.
Hoặc
truy
cập
vào
website
Sở
Ngoại
vụ
http://songoaivu.tiengiang.gov.vn/ , sau đó chọn mục “Thủ tục hành chính”.
2. Đăng ký tài khoản ngƣời dùng:
Trên giao diện chính cổng http://motcua.tiengiang.gov.vn, chọn “đăng ký
tài khoản”. Việc đăng ký tài khoản này chỉ thực hiện một lần, để sử dụng lâu dài
cho nhiều dịch vụ công khác nhau, ở những cơ quan nhà nước khác nhau trên
địa bàn tỉnh.
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3. Đăng nhập bằng tài khoản vừa đăng ký:

4. Chọn lĩnh vực cần thực hiện giao dịch trực tuyến:
Trên giao diện cổng một cửa điện tử tỉnh, chọn thứ tự các bước như trong
hình dưới đây:

Sau đó chọn “Chọn trường hợp hồ sơ”:
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5. Nhập thông tin hồ sơ:
Sau khi chọn lĩnh vực nộp hồ sơ là “Công tác lãnh sự”, tên thủ tục là
“Xét, cho phép doanh nhân trên địa bàn tỉnh sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân
APEC”, ta thực hiện nhập thông tin hồ sơ theo hướng dẫn như sau:
Bƣớc 1: Nhập THÔNG TIN NGƢỜI NỘP:

Bƣớc 2: Đính kèm THÀNH PHẦN HỒ SƠ:
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Bƣớc 3: Chọn “Đồng ý và tiếp tục” ở mục LỆ PHÍ HỒ SƠ:
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Bƣớc 4: Nhập MÃ XÁC NHẬN:

6. Thông báo sau khi nộp hồ sơ trực tuyến thành công:

7. Tra cứu tình trạng hồ sơ đã nộp:
Để tra cứu tình trạng hồ sơ đã nộp, ta chọn mục “Tra cứu hồ sơ”, sau đó
nhập “Số hồ sơ” hoặc “Số CMND”, sau đó nhấn nút “Tìm kiếm” để xem tình
trạng hồ sơ, như hình sau:
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