
Phone: 02438222979    Hotline: 1900 0318     Email: bophanhotro@mt.gov.vn Page 1 
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

 

 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực hàng hải tham gia  

Cơ chế một cửa quốc gia 

(Dành cho NLTT Thanh toán) 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, Năm 2018  



Phone: 02438222979    Hotline: 1900 0318     Email: bophanhotro@mt.gov.vn Page 2 
 

MỤC LỤC 

- Thanh toán trực tuyến: .................................................................................................. 3 

- Thanh toán báo nộp chuyển khoản: .............................................................................. 8 

 

  

  



Phone: 02438222979    Hotline: 1900 0318     Email: bophanhotro@mt.gov.vn Page 3 
 

Khi Kế toán gửi thông báo yêu cầu nộp phí, lệ phí, NLTT sẽ nhận được một danh 

sách Phí, lệ phí như hình dưới. 

 

 NLTT có thể kích vào link thanh toán để đến màn hình thanh toán dưới. NLTT lựa 

chọn một trong hai hình thức thanh toán sau: 

- Thanh toán trực tuyến: 

 

 Bước 1: NLTT kích vào nút “Thanh toán trực tuyến”. Khi đó hệ thống chuyển 

đến màn hình trang thanh toán online http://online.keypay.vn/selectbank 
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 Bước 2: NLTT xem thông tin Giá trị đơn hàng (Tổng tiền phí, lệ phí hồ sơ), Phí 

giao dịch thanh toán, tổng số giá trị đơn hàng và chọn ngân hàng thanh toán của mình. 

Ví dụ: Dưới đây là chọn ngân hàng Smartlink Card 

 

 Bước 3: NLTT kích nút “Thanh toán” màu vàng phía dưới và hệ thống chuyển đến 

màn hình nhập thông tin tài khoản: 

- Nhập thông tin tên chủ thẻ; 

- Nhập thông tin số thẻ; 

- Chọn ngày hiệu lực thẻ. 
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 Bước 4: Nhập xong NLTT kích nút “Thanh toán”. Hệ thống chuyển đến màn hình 

nhập thông tin bảo mật. NLTT nhập đủ thông tin bảo mật như: Nhập mã OTP, Mã bảo mật 

hệ thống như dưới: 
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 Bước 5: NLTT kích nút “Thanh toán”. Khi đó hệ thống sẽ xử lý và hiển thị thông 

báo dưới đây. Sau đó hệ thống tự chuyển đến link thanh toán ban đầu với thông báo thanh 

toán thành công kèm theo mã hồ sơ. 
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Đến khi bạn nhận được màn hình kết quả thông báo thành công dưới đây là bạn đã 

hoàn thành việc thanh toán cho hồ sơ. 
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- Thanh toán báo nộp chuyển khoản:  

Là trường hợp NLTT đến ngân hàng nộp tiền và lấy giấy biên lại về để đính kèm 

chứng tự báo cho kế toán đã nộp. 

 Bước 1: NLTT kích nút “Báo nộp chuyển khoản”. Khi đó hệ thống chuyển sang 

màn hình chi tiết báo nộp chuyển khoản. 

 

Bước 2: NLTT kích bào ô “ĐÍNH KÈM TỆP CHỨNG TỪ” và tải chứng từ lên. 

 

Bước 3: NLTT kích nút “Gửi báo nộp chuyển khoản”. Hệ thống sẽ chuyển thông 

báo thành công khi đó thông báo cũng đã gửi tới cho kế toán. 
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THÔNG TIN TÀI KHOẢN THANH TOÁN DÀNH CHO 

NGƯỜI LÀM THỦ TỤC DÙNG THỬ: 

- Ngân hàng: SmartLink 

- Tên chủ thẻ: Nguyen Van A 

- Số thẻ: 9704000000000018 

- Ngày hiệu lực: 03/07 

- Mã OTP: otp 


