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4. Yê u cav u cai p bả n sao củ a đơn đă ng ký ............................................................................................ 24
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7. Cung cai p thô ng tin có cai p giai y chứng nhậ n (GCN) .................................................................. 28
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1. Giới thiệu chung
Màn hình trang chủ cung cấp đường dẫn đến các màn hình sau:
o
o
o
o
o

Trang chủ
Đă ng ký giao dịch bảo đảm
Tra cứu thô ng tin
Thanh toá n trực tuyei n
Hok trợ khá ch hà ng

Người dùng sau khi chọn một trong các thao tác trên sẽ được đưa tới màn hình tương
ứng. Giao diện màn hình và các thông tin hỗ trợ trực tuyến có thể được hiển thị bằng tiếng
Anh hoặc tiếng Việt, và người dùng có thể lựa chọn. Tuy nhiên dữ liệu và thông tin đăng
ký thì phải nhập vào bằng tiếng Việt, trừ khi có hướng dẫn cụ thể khác.

1.1 Đăng ký giao dịch bảo đảm
Nếu người dùng chưa có tài khoản hoặc chưa đăng nhập thì sẽ được đưa đến màn hình
đăng nhập tài khoản. Trường hợp người dù ng đã có tà i khoả n và đă ng nhậ p và o hệ thoi ng
sẽ được chuyez n đei n mà n hı̀nh Đă ng ký lav n đav u. Nếu người dùng muốn thực hiện đăng ký
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thay đổi, xóa đăng ký hoặc các chức năng khác, người dùng có thể click vào menu trong
cột bên trái của màn hình.
1.2 Tra cứu thông tin
Người dù ng chưa có tà i khoả n tạ i hệ thoi ng hoặ c chưa đăng nhập có thể thực hiện tra cứu
thông tin miễn phí bằng cá ch nhai n và o mụ c “Tra cứu thông tin”. Khách hàng có thể tra
cứu thông tin theo một trong các tiêu chí sau:
o Số đơn đăng ký: số đơn đăng ký ban đầu hoặc số đơn đăng ký thay đổi

o Thông tin bên bảo đảm: Tùy theo lựa chọn về loại bên bảo đảm mà tiêu chí tra cứu
thông tin thay đổi tương ứng.
§ Công dân Việt Nam: Họ và Tê n hoặ c Số giấy tờ xác định tư cách pháp lý (số
CMND, số Chứng minh sỹ quan, số Chứng minh quân đội v.v.)
§ Tổ chức có đăng ký trong nước: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc
Mã số thuế
§ Người nước ngoài: Họ và tên hoặc Số hộ chiếu
§ Nhà đầu tư nước ngoài: Số giấy phép đầu tư hoặc Mã số thuế
§ Tổ chức khác: Tên tổ chức
§ Người không quốc tịch: Họ và tên hoặc Số thẻ thường trú
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o Soi khung

Trường hợp người dù ng đã có Tà i khoả n và đă ng nhậ p và o hệ thoi ng:
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1.3 Thanh toán trực tuyến
Nếu người dùng chưa có tài khoản hoặc chưa đăng nhập thì sẽ được đưa đến màn hình
đăng nhập tài khoản. Trường hợp người dù ng đã có tà i khoả n và đă ng nhậ p và o hệ thoi ng
sẽ được chuyez n đei n mà n hı̀nh Thanh toá n trực tuyei n và thô ng bá o phı́
1.4 Hỗ trợ khách hàng
Sau khi người dù ng nhai n và o mụ c “Hok trợ khá ch hà ng”, mà n hı̀nh sẽ hiez n thị ra cá c thô ng
tin sau:
o Thô ng tin liê n hệ củ a Cụ c đă ng ký Quoi c gia giao dịch, bả o đả m và cá c Trung tâ m
đă ng ký
o Cá c câ u hỏ i thường gặ p
o Download tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống
o Download tài liệu hướng dẫn thanh toán trực tuyến
o Gửi yê u cav u hok trợ đei n Cụ c đă ng ký Quoi c gia giao dịch, bả o đả m và cá c Trung tâ m
đă ng ký
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2. Đăng ký tài khoản và đăng nhập
2.1 Đăng ký tài khoản
Để đăng ký mở tài khoản (bao gồm cả khách hàng thường xuyên và không thường xuyên),
người dùng truy cập vào website và nhai n nút “Đăng ký” trê n gó c phả i mà n hı̀nh. Sau đó
người dùng cần nhập các thông tin trong màn hình đăng ký tài khoản, bao gồm các trường
thông tin sau:
o Nhóm khách hàng: hộp lựa chọn Khách hàng thường xuyên hoặc Khách hàng
không thường xuyên.
o Trường thô ng tin khá ch hà ng bao gov m:
§ Loại hình: Tổ chức hoặc Cá nhân
§ Tên tổ chức với trường hợp đă ng ký là Toz chức hoặc Họ và Tê n đoi i với
người đă ng ký là Cá nhân
§ Số điện thoại
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Địa chı̉ email
Số fax
Quốc gia (giá trị ngầm định là Việt Nam)
Tỉnh/Thành phố: hộp lựa chọn trong danh sách tỉnh thành của Việt Nam
nếu quốc gia được lựa chọn là Việt Nam. Hộp nhập giá trị text nếu quốc gia
được chọn không phải là Việt Nam.
§ Quận/Huyện: hộp lựa chọn trong danh sách quận huyện của Việt Nam nếu
quốc gia được lựa chọn là Việt Nam. Hộp nhập giá trị text nếu quốc gia được
chọn không phải là Việt Nam.
§ Địa chı̉
§ Số giấy tờ xác định tư cách pháp lý (Mã số thuế, số đăng ký kinh doanh, ...)
với trường hợp đă ng ký là Toz chức và Soi CMND/ Că n cước cô ng dâ n với
trường hợp đă ng ký là Cá nhâ n
§ Tải lên giấy tờ xác định tư cách pháp lý
o Tab thông tin đăng nhập
§ Mật khẩu
§ Xá c nhậ n mật khẩu
§
§
§
§

Tất cả các trường thông tin là bắt buộc phải nhập trừ các trường Số fax. Khi người dùng
nhập đầy đủ các thông tin và dữ liệu được xác nhận là hợp lệ thì tài khoản người dùng sẽ
được tạo, email xác nhận sẽ được gửi tới cho khách hàng. Khách hàng cần nhai n vào liên
kết xác nhận địa chỉ email.
Nếu khách hàng lựa chọn nhóm Khách hàng không thường xuyên thì sau khi xác nhận địa
chỉ email thành công, khách hàng có thể đăng nhập vào hệ thống.
Nếu khách hàng lựa chọn nhóm Khách hàng thường xuyên thì sau khi xác nhận địa chỉ
email thành công, màn hình sẽ hiển thị thông báo đề nghị khách hàng chờ Cục đăng ký
kiểm duyệt và xác nhận tài khoản trước khi khách hàng có thể đăng nhập vào hệ thống.
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2.2 Đăng nhập
Để đăng nhập, người dù ng truy cập vào website và nhai n vào nút “Đăng nhập” trê n gó c
phả i mà n hı̀nh. Tạ i mà n hı̀nh nà y, người dù ng nhập địa chỉ email và mật khẩu và nhai n
“Đăng nhập”. Sau khi hệ thống xác nhận email và mật khẩu chính xác, người dù ng sẽ đăng
nhập thành công vào hệ thống.
Khi người dù ng đăng nhập, nếu tài khoản người dù ng bị khóa, đó ng hoặ c tạ m ngưng, hệ
thống sẽ hiển thị thông báo nêu rõ lý do (nợ phı́, lâ u khô ng đă ng nhậ p, đó ng, tạ m ngưng
tà i khoả n) và hướng dẫn người dù ng các thủ tục để được mở lạ i tà i khoả n. Người dù ng
cav n liê n hệ với Cụ c đă ng ký Quoi c gia giao dịch bả o đả m hoặ c cá c Trung tâ m đă ng ký đez
được hướng dak n xử lý .
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3. Đăng ký
3.1 Đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng
Với người dùng đã đăng nhập và có đủ điều kiện để thực hiện giao dịch trên hệ thống,
người dùng nhai n vào liên kết ‘Tài khoản’ sau đó nhai n vào liên kết ‘Đăng ký giao dịch bảo
đảm, hợp đồng’ để đăng ký một giao dịch mới.
Màn hình Đăng ký ban đầu bao gồm 4 phần thông tin cần điền:
o Thông tin chung: dùng để hiển thị các chi tiết thông tin cơ bản của đăng ký do hệ
thống tự động cung cấp. Người dùng sẽ chọn loại hình giao dịch bảo đảm tại đây.
o Bên bảo đảm: yêu cầu người dùng điền thông tin về bên bảo đảm.
o Bên nhận bảo đảm: dùng để điền thông tin về bên nhận bảo đảm.
o Tài sản bảo đảm: dùng để điền thông tin về tài sản được bên bảo đảm dùng để bảo
đảm quyền lợi của bên nhận bảo đảm. Mô tả về tài sản bảo đảm có thể là chung
chung hay cụ thể, miễn là đủ thông tin để thông báo cho người đọc biết liệu một
tài sản mà họ quan tâm có liên quan đến một quyền lợi được bảo đảm đã được
đăng ký hay không.
Sau khi điền đầy đủ thông tin vào các thông tin, hệ thống sẽ xử lý để ghi các thông tin trên
vào cơ sở dữ liệu đăng ký giao dịch bảo đảm.
Thông tin chung
Trong phần này, người dùng sẽ điền các trường thông tin dưới đây:
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o Loại hình giao dịch: Người dùng bắt buộc phải chọn Loại hình giao dịch bảo đảm
từ danh sách sổ xuống tùy theo Loại hình giao dịch. Các loại hình giao dịch bảo đảm
có thể là:
§ Giao dịch bảo đảm
§ Hợp đồng cho thuê tài chính
§ Hợp đồng mua trả chậm, trả dần có bảo lưu quyền sở hữu của bên bán
§ Hợp đồng thuê tài sản có thời hạn từ một năm trở lên
§ Hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ
§ Khác
o Số hợp đồng (trường bắt buộc nhập)
o Ngày hợp đồng (trường bắt buộc nhập):
o Giá trị khoản vay hoặc nghĩa vụ (VND) (trường không bắt buộc nhập)
o Quy mô bên bảo đảm (trường không bắt buộc nhập)
o Chủ doanh nghiệp là nữ giới (trường không bắt buộc nhập)

Bên bảo đảm
Người dùng có thể tạo một hoặc nhiều bên bảo đảm, mỗi bên bảo đảm cần nhập các thông
tin sau:
o Loại bên bảo đảm: lựa chọn một trong các giá trị
§

Công dân Việt Nam

§

Tổ chức có đăng ký kinh doanh trong nước

§

Người nước ngoài

§

Nhà đầu tư nước ngoài

§

Tổ chức khác
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§

Người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam

o Thông tin định danh: tùy thuộc vào loại bên bảo đảm, thông tin định danh sẽ thay
đổi
§

Công dân Việt Nam: Số CMND/Căn cước công dân, Họ và Tên

§

Tổ chức có đăng ký kinh doanh trong nước: Mã số thuế và Tên

§

Người nước ngoài: Họ và tên, Số Hộ chiếu, Quốc gia cấp hộ chiếu (không bắt

buộc nhập)
§

Nhà đầu tư nước ngoài: Mã số thuế và Tên

§

Tổ chức khác: Tên tổ chức

§

Người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam: Họ và tên, Số thẻ thường trú

o Địa chỉ:
§

Quốc gia (giá trị ngầm định là Việt Nam)

§

Tỉnh/Thành phố: hộp lựa chọn trong danh sách tỉnh thành của Việt Nam

nếu quốc gia được lựa chọn là Việt Nam. Hộp nhập giá trị text nếu quốc gia
được chọn không phải là Việt Nam.
§

Quận/Huyện: hộp lựa chọn trong danh sách quận huyện của Việt Nam nếu

quốc gia được lựa chọn là Việt Nam. Hộp nhập giá trị text nếu quốc gia được
chọn không phải là Việt Nam.
§

Địa chı̉

Bên nhận bảo đảm
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Trong mục này, người dùng có thể nhai n vào nút “Thêm người đăng ký là Bên nhận bảo
đảm” hoặc nhập thông tin Bên nhận bảo đảm theo các trường thông tin trong biểu mẫu.
Nếu người dùng nhai n vào nút “Thêm người đăng ký là Bên nhận bảo đảm”, hệ thống sẽ
tự động lấy các thông tin của người đang đăng nhập để lưu vào Bên nhận bảo đảm. Nếu
người dùng nhập theo biểu mẫu thì sẽ cần nhập các thông tin sau:
o Tên
o Địa chỉ:
§

Quốc gia (giá trị ngầm định là Việt Nam)

§

Tỉnh/Thành phố: hộp lựa chọn trong danh sách tỉnh thành của Việt Nam nếu
quốc gia được lựa chọn là Việt Nam. Hộp nhập giá trị text nếu quốc gia được
chọn không phải là Việt Nam.

§

Quận/Huyện: hộp lựa chọn trong danh sách quận huyện của Việt Nam nếu quốc
gia được lựa chọn là Việt Nam. Hộp nhập giá trị text nếu quốc gia được chọn
không phải là Việt Nam.

§

Địa chı̉

Tài sản bảo đảm
Thông tin tài sản bảo đảm bao gồm:
o Loại tài sản bảo đảm:
§

Các khoản phải thu

§

Hàng hóa luân chuyển trong kinh doanh và hàng hóa trong kho
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§

Hàng nông sản

§

Hàng tiêu dùng

§

Các loại giấy tờ có giá như cổ phiếu, trái phiếu, hối phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ
tiền gửi, chứng chỉ quỹ, séc và các loại giấy tờ có giá khác theo quy định của
pháp luật, trị giá được thành tiền và được phép giao dịch

§

Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu

§

Phương tiện giao thông cơ giới

§

Tài sản sở hữu trí tuệ

§

Máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất

§

Quyền tài sản

§

Các tài sản gắn liền với đất không thuộc thẩm quyền đăng ký của Văn phòng
đăng ký đất đai và chi nhánh của văn phòng đăng ký đất đai

§

Các loại động sản khác

o Miêu tả tài sản bảo đảm: người dùng có thể mô tả tài sản bảo đảm sao cho người
đọc có thể xác định được tài sản mà người đọc quan tâm có nằm trong số tài sản đã
được đem ra bảo đảm cho giao dịch đã được đăng ký không.
o Nếu tài sản bảo đảm là phương tiện giao thông cơ giới có soi khung, người cần nhập
một hoặc nhiều số khung, số máy, biển số. Người dùng có thể tải về file mẫu định
dạng CSV sau đó nhập nhiều số khung, số máy, biển số vào file, tải lên hệ thống để
hệ thống tự động nhập các số liệu này vào. Người dùng có thể xóa từng số khung
hoặc lựa chọn nhiều số khung để xóa cùng một lúc. Mỗi số khung có thể kèm theo
một số máy và biển số. Tuy nhiên hai trường thông tin số máy và biển số là không
bắt buộc.
Với trường hợp loạ i tà i sả n bả o đả m là phương tiệ n có soi khung, người dù ng có thể đá nh
dai u vào ô lựa chọ n “Yêu cầu Trung tâm Đăng Ký thông báo về việc thế chấp Phương tiện
giao thông với cơ quan có thẩm quyền” để yêu cầu Trung tâm thông báo về tài sản thế
chấp với cơ quan có thẩm quyền.
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Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng nhai n vào nút “Tiếp tục”, hệ thống sẽ hiển thị lại
toàn bộ các thông tin người dùng đã nhập để người dùng có thể kiểm tra trước khi nhai n
vào nút “Ghi lại”. Khi nhai n vào nút “Ghi lại”, toàn bộ thông tin sẽ được lưu vào cơ sở dữ
liệu và hệ thống hiển thị màn hình cảm ơn cùng với mã số PIN được cấp cho đơn đăng ký
này. Tại thời điểm này hệ thống sẽ tự động gửi email cho người dùng về đơn đăng ký đã
được ghi lại thành công và gửi email thông báo cho người thực hiện đăng ký.
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Mà n hı̀nh xem lạ i đơn đă ng ký

3.2 Thay đổi đơn đăng ký đã có
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Với khách hàng đã đăng nhập và có đủ điều kiện để thực hiện giao dịch trên hệ thống,
khách hàng nhai n vào liên kết “Tài khoản” sau đó nhai n vào một trong các liên kết sau
o Đăng ký thay đổi.
o Xóa đăng ký
o Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm
Tùy theo loại tà i khoản và quyền truy cập mà khách hàng có thể nhìn thấy một số hoặc
toàn bộ các liên kết trên.
Sau khi khách hàng nhai n vào một trong các liên kết trên, khách hàng sẽ cần nhập số đơn
đăng ký ban đầu và mã số PIN. Sau khi hệ thống kiểm tra và xác nhận mã số PIN khớp với
số đơn đăng ký ban đầu, hệ thống sẽ chuyển sang màn hình tương ứng.

3.3 Đăng ký thay đổi
Với người dùng đã đăng nhập và có đủ điều kiện để thực hiện giao dịch trên hệ thống,
người dùng nhai n vào liên kết “Tài khoản” sau đó nhai n vào liên kết “Đăng ký thay đổi” để
thay đổi một đăng ký đã có.
Trong màn hình “Đăng ký thay đổi”, người dùng có thể thực hiện các thao tác sau:
o Sửa đổi Số hợp đồng
o Sửa đổi Ngày ký hợp đồng
o Thêm, sửa, xóa bên bảo đảm
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o Thêm, sửa, xóa bên nhận bảo đảm
o Thay đổi mô tả tài sản bảo đảm
o Thêm, sửa, xóa các số khung
Với trường hợp loạ i tà i sả n bả o đả m là phương tiệ n có soi khung, người dù ng có thể đá nh
dai u và o ô lựa chọ n “Yê u cầu Trung tâm Đăng Ký thông báo về việc thế chấp Phương tiện
giao thông với cơ quan có thẩm quyền” để yêu cầu Trung tâm thông báo về tài sản thế
chấp với cơ quan có thẩm quyền.
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3.4 Xóa đơn đăng ký
Với người dùng đã đăng nhập và có đủ điều kiện để thực hiện giao dịch trên hệ thống,
người dùng nhai n vào liên kết “Tài khoản” sau đó nhai n vào liên kết “Xóa đơn đăng ký” để
xóa một đơn đăng ký đã có.
Tại màn hình “Xóa đơn đăng ký”, hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ thông tin về đơn đăng ký
bao gồm đơn đăng ký ban đầu và các đơn đăng ký thay đổi có liên quan. Với trường hợp
loạ i tà i sả n bả o đả m là phương tiệ n có soi khung, người dù ng có thể đá nh dai u và o ô lựa
chọ n “Yê u cầu Trung tâm Đăng Ký thông báo về việc thế chấp Phương tiện giao thông với
cơ quan có thẩm quyền” để yêu cầu Trung tâm thông báo về tài sản thế chấp với cơ quan
có thẩm quyền.
Người dùng sẽ cần nhai n vào nút “Tiếp tục” để xác nhận việc xóa đơn đăng ký. Sau khi
người dùng nhai n xác nhận, bản ghi đơn đăng ký xóa sẽ được lưu vào hệ thống, màn hình
thành công sẽ hiện thị cho biết việc xóa đăng ký đã thành công.
Sau khi đơn đăng ký xóa được lưu vào hệ thống thì trong kết quả tra cứu, người dùng sẽ
không tìm thấy đơn đăng ký này nữa.
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3.5 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm
Với người dùng đã đăng nhập và có đủ điều kiện để thực hiện giao dịch trên hệ thống,
người dùng nhai n vào liên kết “Tài khoản” sau đó nhai n vào liên kết “Đă ng ký vă n bả n thô ng
bá o vev việ c xử lý tà i sả n bả o đả m” để thực hiệ n giao dịch.
Tạ i mà n hı̀nh Đă ng ký vă n bả n thô ng bá o vev việ c xử lý tà i sả n bả o đả m, hệ thoi ng sẽ tự
độ ng hiệ n ra thô ng tin chi tiei t củ a đơn đă ng ký .
Biểu mẫu thông tin chi tiết xử lý tài sản bảo đảm bao gồm các trường thông tin sau:
o Phương thức:
§ Bán đấu giá
§ Bán không qua đấu giá
§ Phương thức khá c
o Ngà y xử lý tà i sả n bả o đả m
o Địa chỉ
o Mô tả tài sản
Người dù ng lưu ý trong trường hợp xử lý toàn bộ tài sản bảo đảm thì nhập “Xử lý
toàn bộ tài sản bảo đảm”. Trường hợp xử lý một phần tài sản bảo đảm thì nhập “Xử
lý một phần tài sản bảo đảm” và nhập thông tin về tài sản bị xử lý
o Nghĩa vụ bảo đảm
o Lý do xử lý tài sản
Biểu mẫu thông tin chi tiết người có quyền xử lý tài sản bảo đảm bao gồm các trường
thông tin sau:
Tên
Số điện thoại
Email
Quốc gia (giá trị ngầm định là Việt Nam)
Tỉnh/Thành phố: hộp lựa chọn trong danh sách tỉnh thành của Việt Nam nếu quốc
gia được lựa chọn là Việt Nam. Hộp nhập giá trị text nếu quốc gia được chọn không
phải là Việt Nam.
o Quận/Huyện: hộp lựa chọn trong danh sách quận huyện của Việt Nam nếu quốc
gia được lựa chọn là Việt Nam. Hộp nhập giá trị text nếu quốc gia được chọn không
phải là Việt Nam.
o Địa chı̉
o
o
o
o
o

Sau khi điền đầy đủ thông tin, khách hàng nhai n vào nút “Tiếp tục”, hệ thống sẽ hiển thị lại
toàn bộ các thông tin khách hàng đã nhập để khách hàng có thể kiểm tra trước khi nhai n
vào nút “Ghi lại”. Khi nhai n vào nút “Ghi lại”, toàn bộ thông tin sẽ được lưu vào cơ sở dữ
liệu và hệ thống hiển thị màn hình cảm ơn.
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4. Yêu cầu cấp bản sao của đơn đăng ký
Với người dùng đã đăng nhập và có đủ điều kiện để thực hiện giao dịch trên hệ thống,
người dùng nhai n vào liên kết “Tài khoản” sau đó nhai n vào liên kết “Yêu cầu cấp bản sao”.
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Tại màn hình “Yêu cầu cấp bản sao”, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng nhập vào số đơn
đăng ký (đây có thể là số đơn đăng ký ban đầu hoặc số đơn đăng ký thay đổi) và số lượng
bản sao.

Sau khi hệ thống xác nhận số đơn chính xác, màn hình sẽ hiển thị chi tiết đơn đăng ký và
số bản sao cần cấp. Khách hàng có thể thay đổi số bản sao tại màn hình này.
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Sau đó, người dùng nhai n nút “Ghi lại”, hệ thống lưu lại yêu cầu để nhân viên trung tâm
đăng ký xử lý. Người dùng sẽ bị tính phí theo số lượng bản sao yêu cầu và hệ thống hiển
thị màn hình cảm ơn kèm theo thông báo về việc nhân viên trung tâm đăng ký sẽ xử lý và
gửi lại bản sao cho người dùng.
5. Yêu cầu gửi phụ lục
Với người dùng đã đăng nhập và có đủ điều kiện để thực hiện giao dịch trên hệ thống,
người dùng nhai n vào liên kết “Tài khoản” sau đó nhai n vào liên kết “Yêu cầu gửi phụ lụ c”.
Tạ i mà n hı̀nh yê u cav u phụ lụ c, người dù ng cav n nhậ p soi đơn đă ng ký , sau đó nhai n “Tiei p
tụ c”. Người dù ng có thể nhập số đơn đăng ký lần đầu, đơn thay đổi hoặ c đơn xó a.
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Màn hình yêu cầu phụ lục sẽ tự động load ra danh sách số khung, người dù ng có thez bổ
sung biển số, số máy nếu thiếu thông tin. Các trường số khung, số máy, biển số xe sẽ là bắt
buộc nhập. Trường hợp yêu cầu thông báo về việc thế chấp Phương tiện giao thông có số
khung, người dù ng đánh dấu vào số khung tương ứng rov i nhai n nú t “Ghi lạ i”
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Trường hợp người dù ng yêu cầu thông báo về việc thế chấp phương tiện không có số
khung (Phương tiện giao thông đường sắt, Phương tiện giao thông thủy nội địa), người
dù ng bỏ qua bước chọ n soi khung rov i nhai n “Ghi lạ i”
6. Xem các đơn đăng ký đã thực hiện
Với người dùng đã đăng nhập và có đủ điều kiện để thực hiện giao dịch trên hệ thống,
người dùng nhai n vào liên kết “Tài khoản” sau đó nhai n vào liên kết “Xem các đơn đăng ký
đã thực hiện” để xem các đơn đăng ký đã được tạo.
Tại màn hình “Xem các đơn đăng ký đã thực hiện”, người dùng sẽ nhìn thấy tất cả các đơn
đăng ký đã thực hiện bao gồm đăng ký lần đầu và đăng kí thay đổi.
Trong cột số đơn đăng ký, những đơn đăng ký có dấu + là những đăng ký đã có thay đổi.
Người dùng nhai n vào dấu + để xem những đăng ký thay đổi của đăng ký đó. Để xem chi
tiết từng đơn đăng ký người dùng nhai n vào số đơn đăng ký.

Tại màn hình xem chi tiết, hệ thống sẽ hiền thị tất cả thông tin bao gồm: đơn đăng ký lần
đâu và các thay đổi của đăng ký đó. Sau khi hoàn tất viêc xem chi tiết, người dùng có thể
nhai n vào nút “Quay lại” để quay về màn hình xem các đơn đăng ký đã thực hiện.
7. Cung cấp thông tin có cấp giấy chứng nhận (GCN)
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Với người dùng đã đăng nhập và có đủ điều kiện để thực hiện giao dịch trên hệ thống,
người dùng nhai n vào liên kết “Tài khoản” sau đó nhai n vào liên kết “Tra cứu thông tin có
cấp giấy chứng nhận (GCN)” để tiến hành tra cứu thông tin.
Trong màn hình “Tra cứu thông tin có cấp giấy chứng nhận (GCN), người dùng có thể tra
cứu thông tin dựa vào 3 tiêu chí dưới đây:
o Số đơn đăng ký
o Bên bảo đảm
o Số khung
Màn hình tra cứu thông tin có cấp GCN giống với màn hình tra cứu thông tin miek n phı́. Tuy
nhiên sau khi thực hiện tra cứu xong, hệ thống sẽ tı́nh phı́ cho người dù ng đồng thời tạo
một yêu cầu cấp giấy chứng nhận tra cứu thông tin. Nhân viên trung tâm đăng ký sẽ xử lý
yêu cầu này và in GCN gửi cho khách hàng.

Sau khi lựa chọn tiêu chí tìm kiếm và điền đầy đủ thông tin, người dùng nhai n vào nút “Ghi
lại” thì màn hình chi tiết đăng ký đó sẽ hiển thị. Bên trái màn hình có nút “Download,”
người dùng có tải biễu mẫu yêu cầu giấy chứng nhận cung cấp thông tin.
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8. Thanh toán trực tuyến và thông báo phí
Với người dùng đã đăng nhập và có đủ điều kiện để thực hiện giao dịch trên hệ thống,
người dùng nhai n vào liên kết “Tài khoản” sau đó nhai n vào liên kết “Thanh toá n trực tuyei n
và thô ng bá o phı́” đez xem chi tiei t cá c thô ng bá o phı́ củ a tà i khoả n hoặ c thanh toá n trực
tuyei n.
Mà n hı̀nh sẽ hiệ n ra danh sá ch cá c thô ng bá o phı́ củ a tà i khoả n với cá c trường thô ng tin
như sau:
o Soi thô ng bá o phı́
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o
o
o
o
o
o

Ngà y
Tê n khá ch hà ng
Toz ng soi tiev n phả i thanh toá n
Soi tiev n cò n nợ
Trạ ng thá i
Xem/ Thanh toá n

Người dù ng có thez nhai n và o “Xem” đez tả i vev file PDF chi tiei t thô ng bá o phı́, hoặ c nhai n
và o “Thanh toá n” đez được chuyez n sang coz ng thanh toá n trực tuyei n Keypay. Sau khi
hoà n thà nh giao dịch, hệ thoi ng sẽ tự độ ng chuyez n vev mà n hı̀nh thô ng bá o phı́ với trạ ng
thá i giao dịch hoà n thà nh

9. Cập nhật hoặc xem thông tin tài khoản khách hàng
Với người dùng đã đăng nhập và có đủ điều kiện để thực hiện giao dịch trên hệ thống,
người dùng nhai n vào liên kết “Tài khoản” sau đó nhai n vào liên kết “Cậ p nhậ t hoặ c xem
thô ng tin tà i khoả n khá ch hà ng”
Mà n hı̀nh sẽ hiệ n ra toà n bộ thô ng tin tà i khoả n với cá c trường thô ng tin sau:
o Loạ i hı̀nh: Cá nhâ n hoặ c toz chức
o Tên tổ chức với trường hợp đă ng ký là Toz chức hoặc Họ và Tê n đoi i với người đă ng
ký là Cá nhâ n
o Soi Điệ n thoạ i
o Soi Fax
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o Địa chı̉
o Đă ng ký nhậ n thô ng bá o phı́ bả n giai y
o Danh sá ch email nhậ n thô ng bá o phı́ hà ng thá ng
Người dù ng có thez cậ p nhậ t thê m cá c địa chı̉ email đez nhậ n thô ng bá o phı́ hà ng
thá ng, sau đó nhai n “Ghi lạ i” đez lưu và o hệ thoi ng.
o Số giấy tờ xác định tư cách pháp lý (Mã số thuế, số đă ng ký kinh doanh, ...) với
trường hợp đă ng ký là Toz chức và Soi CMND/ Că n cước cô ng dâ n với trường hợp
đăng ký là Cá nhâ n
o Lựa chọ n lạ i Trung tâ m đă ng ký
Người dù ng có thez lựa chọ n lạ i Trung tâ m đă ng ký củ a mı̀nh ba» ng cá ch lựa chọ n lạ i
trung tâm trong hộ p thoạ i lựa chọ n, sau đó nhai n “Ghi lạ i”đez lưu và o hệ thoi ng.

10. Quản lý người dùng của tài khoản
Mỗi tài khoản khách hàng có thể có nhiều tài khoản người dùng với những quyền được
cấp phép riêng biệt.
Với người dùng đã đăng nhập và có đủ điều kiện để thực hiện giao dịch trên hệ thống,
người dùng nhai n vào liên kết “Tài khoản” sau đó nhai n vào liên kết “Quả n lý người dù ng
củ a tà i khoả n” để truy cập vào chức năng quản lý người dùng, trong đó có thể tạo mới,
sửa các tài khoản.
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10.1 Thêm người dùng
Sau khi nhai n “Thêm người dùng”, người dù ng sẽ được dẫn đến màn hình Tạo mới người
dùng bao gồm những trường thông tin sau:
Họ và Tê n
Số điện thoại
Số Fax
Địa chı̉ email
Quyền được phép
§ Quả n lý người dù ng
§ Quả n lý tà i khoả n
§ Đă ng ký giao dịch bả o đả m, hợp đov ng
§ Đă ng ký thay đoz i, Xó a
§ Đă ng ký vă n bả n thô ng bá o vev việ c xử lý tà i sả n bả o đả m
§ Yê u cav u bả n sao đơn đă ng ký
§ Yê u cav u gửi phụ lụ c
§ Xem cá c đơn đă ng ký đã thực hiệ n
§ Yê u cav u cung cai p thô ng tin
§ Thanh toá n phı́
§ Yê u cav u hok trợ
o Mậ t khaz u
o
o
o
o
o
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o Xá c nhậ n mậ t khaz u
Trong số các trường thông tin khai báo trên, ngoại trừ trường Số fax là không bắt buộc,
các trường còn lại là bắt buộc. Khách hàng cần phải điền đủ thông tin trước khi lưu lại.
Tại trường Quyền được phép, khách hàng cần chọ n và o ô lựa chọ n nằm ở bên dưới để xác
định quyền mà tài khoản mới được phép.

10.2 Xem thông tin người dùng
Tại màn hình này, khi khách hàng nhai n vào nút Xem, họ có thể xem thông tin chi tiết tài
khoản với những thông tin chi tiết sau:
o
o
o
o
o
o

Tê n người dù ng
Địa chı̉ email
Trạng thá i (Kı́ch hoạ t hoặc Đó ng)
Thời điểm tài khoản được tạo
Thời điểm tài khoản được cậ p nhậ t
Các quyền mà tài khoản được cấp
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10.3 Cập nhật thông tin người dùng
Tại mà n hı̀nh nà y, khi người dù ng nhai n và o nú t “Chı̉nh Sửa”, họ có thể xem thông tin chi
tiết tài khoản với những thông tin chi tiết sau:
o
o
o
o
o
o

Lựa chọn trạng thái: Hoạt động hoặc Đó ng
Họ và Tê n
Số điện thoại
Số Fax
Địa chı̉ Email
Quyền được phé p : cá c ô lựa chọ n với danh sách các quyền được phép để chọn
quyền cho người dùng

Sau khi cập nhật các trường thông tin, khách hàng chọn Lưu lại, hệ thống sẽ xác nhận lại
thông tin (đồng thời kiểm tra lại địa chỉ email để đảm bảo nó chưa được sử dụng trước
đó) rồi lưu lại dữ liệu.
11. Thông tin cá nhân
Sau khi đăng nhập, khách hàng có thể Xem/Cập nhật thông tin tài khoản đăng nhập của
họ tại màn hình này
o Họ và Tê n (Khá ch hà ng chı̉ được xem mà khô ng được phé p cậ p nhậ t thông tin)
o Địa chı̉ Email (Khá ch hà ng có thez xem và cậ p nhậ t)
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O¼ lựa chọ n để thay đổi mật khẩu được hiển thị tại đây. Khách hàng chọn và o ô lựa chọ n
nếu muoi n thay đổi mật khẩu và các trường thay đổi thông tin sẽ hiện ra
o Mật khẩu hiện tại
o Mật khẩu mới
o Nhập lại mật khẩu mới
Sau khi nhập hết các trường thông tin, và chọn lưu lại. Mật khẩu mới của khách hàng sẽ
được lưu lại

12. Hỗ trợ khách hàng
Hệ thống hỗ trợ khách hàng là một công cụ mà khách hàng có thể yêu cầu sự trợ giúp từ
nhân viên của Cục đăng kí và các trung tâm đăng ký.
Với người dùng đã đăng nhập và có đủ điều kiện để thực hiện giao dịch trên hệ thống,
người dù ng nhai n vào liên kết “Hok trợ khá ch hà ng” đez gửi Yê u cav u hok trợ.
12.1 Tạo mới yêu cầu hỗ trợ
Mà n hı̀nh tạ o mới Yê u cav u hok trỡ có cá c trường thô ng tin như sau:
o Mức độ ưu tiê n (Thai p, Trung bı̀nh, Cao)
o Phò ng ban
Người dù ng có thez lựa chọ n địa điez m mà mı̀nh gửi yê u cav u trong hộ p thoạ i lựa
chọ n
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§ Cụ c đă ng ký Quoi c gia giao dịch bả o đả m
§ Trung tâ m đă ng ký giao dịch, bả o đả m tạ i TP Hà Nộ i
§ Trung tâ m đă ng ký giao dịch, bả o đả m tạ i TP Đà Na½ ng
§ Trung tâ m đă ng ký giao dịch, bả o đả m tạ i TP Hov Chı́ Minh
o Tiê u đev
o Nộ i dung

Người dù ng sau khi điev n hei t cá c trường thông tin rov i nhai n nú t “Gửi Yê u Cav u”. Yê u cav u hok
trợ củ a quý khá ch sẽ được gửi đei n Cụ c đă ng ký hoặ c cá c trung tâ m đă ng ký .
12.2 Gửi yêu cầu hỗ trợ
Yê u cav u hok trợ sau khi được gửi thà nh cô ng sẽ được lưu lạ i trê n mà n hı̀nh danh sá ch cá c
yê u cav u hok trợ.
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12.3 Xem yêu cầu hỗ trợ
Từ mà n hı̀nh danh sá ch cá c yê u cav u hok trợ, người dù ng có thez nhai n nú t “Xem” đez xem lạ i
yê u cav u hok trợ củ a mı̀nh cũ ng như trả lời củ a Cụ c đă ng ký hay cá c Trung tâ m đă ng ký .
Người dù ng cũ ng có thez phả n hov i lạ i câ u trả lời củ a Cụ c đă ng ký hay cá c Trung tâ m đă ng
ký trong trường hợp vak n cav n được hok trợ.
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