
1	

	

 

 

 

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
CỤC QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ KINH DOANH 

 

 

 

 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

HỆ THỐNG HỖ TRỢ CHUẨN BỊ HỒ SƠ  
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÔNG TIN VỐN ĐIỀU LỆ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, 2019 



2	

	

	

MỤC LỤC 

	

MỤC LỤC ................................................................................................................................ 2	

GIỚI THIỆU CHUNG ............................................................................................................ 3	

TỔNG QUAN QUY TRÌNH ................................................................................................... 4	

HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ DỰ THẢO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ 
VỐN (TĂNG VỐN) ................................................................................................................. 5	

I. Tạo hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp .................................................................... 5	

II. Kê khai thông tin trong hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp. ................................ 7	

2.1.	Đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp ............................................................................................. 7	

2.2. Nộp hồ sơ ............................................................................................................................................... 10	

2.3. Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ ............................................................................................................ 10	

2.4.	Cập nhật hồ sơ khi có phản hồi của cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh .......................................... 11	

	

 

 

 

 

 

 

 

 
  



3	

	

 

 

GIỚI THIỆU CHUNG 

Hệ thống hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là Hệ thống hỗ trợ 
người thành lập doanh nghiệp/doanh nghiệp trong việc soạn thảo và chuẩn bị các 
giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

Người thành lập doanh nghiệp/doanh nghiệp kê khai thông tin và Hệ thống 
sẽ tự động tạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Người thành lập doanh nghiệp/doanh 
nghiệp gửi dự thảo hồ sơ và nhận hướng dẫn của Phòng Đăng ký kinh doanh 
thông qua mạng điện tử.  

Trường hợp dự thảo hồ sơ được thông báo hợp lệ, người thành lập doanh 
nghiệp/doanh nghiệp tải các bản in từ Hệ thống hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp, ký tên trực tiếp vào các giấy tờ trong hồ sơ và gửi tới Phòng Đăng 
ký kinh doanh để được cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

• Thời hạn để Phòng Đăng ký kinh doanh phản hồi về tính hợp lệ của dự 
thảo hồ sơ là 03 ngày làm việc (trong giờ hành chính) , kể từ ngày nhận được dự 
thảo hồ sơ. 

• Số lần hỗ trợ tối đa là 02 lần; 

• Trường hợp sau 30 ngày, kể từ ngày dự thảo hồ sơ được thông báo đã hợp 
lệ, nếu người thành lập doanh nghiệp/doanh nghiệp không nộp hồ sơ bằng bản 
giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh thì các dữ liệu sẽ tự động bị xóa trên Hệ 
thống hỗ trợ. 

• Không áp dụng việc giữ tên doanh nghiệp tại thời điểm dự thảo hồ sơ 
được thông báo đã hợp lệ. 
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TỔNG QUAN QUY TRÌNH 

 
Hình 1: Quy trình đăng ký doanh nghiệp thông qua Hệ thống Hỗ trợ chuẩn bị hồ 

sơ đăng ký doanh nghiệp 

Để thực hiện đăng ký doanh nghiệp tại nhà, người đăng ký phải tạo một tài khoản 
để đăng nhập hệ thống. Sau khi đăng nhập hệ thống, người dùng cần nhập các thông tin 
đăng ký doanh nghiệp đầy đủ và chính xác. Sau đó, người dùng nộp hồ sơ đến Phòng 
Đăng ký kinh doanh.  

Nếu kết quả trả về yêu cầu hiệu đính, bổ sung hồ sơ, thì người đăng ký cần cập 
nhật hồ sơ theo yêu cầu của cán bộ và gửi lại hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh. 

Khi nhận được email thông báo nộp hồ sơ thành công, người đăng ký in hồ sơ của 
mình và  nộp hồ sơ bằng bản giấy đến Phòng ĐKKD. 

 

 

 
Hình 2: Sơ đồ các bước xử lý hồ sơ đăng ký thay đổi doanh nghiệp 
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HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ DỰ THẢO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÔNG TIN 
VỐN ĐIỀU LỆ 

I. Tạo hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp	

Các bước tạo hồ sơ đăng ký trực tuyến 

Bước 1 Đăng ký/ Đăng nhập tài khoản 

Bước 2 Chọn loại hình đăng ký thay đổi  

Bước 3 Tìm kiếm doanh nghiệp đăng ký thay đổi và 

thực hiện thay đổi 

Bước 4 Kiểm tra lại các biểu mẫu/ Văn bản 

Bước 5 Theo dõi tình trạng hồ sơ 

Bước 1. Đăng ký/ Đăng nhập tài khoản  

TH1: Người dùng tạo tài khoản 

Nếu người dùng chưa có tài khoản đăng nhập, nhấn nút “Đăng ký” trên màn hình để 
thực hiện đăng ký tài khoản; 

 

Hình 3: Màn hình đăng ký  

Điền đầy đủ thông tin và mã xác thực, sau đó nhấn nút “Đăng ký” để đăng ký tài 
khoản; 
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Hình 4: Màn hình đăng ký tài khoản 

TH2: Người dùng đã có tài khoản 

Nếu người dùng đã có tài khoản đăng ký, thực hiện thao tác đăng nhập bằng cách nhấn 
nút “Đăng nhập” trên màn hình. 

 

Hình 5: Màn hình đăng nhập tài khoản 
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II. Kê khai thông tin trong hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ 
2.1. Tạo hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ 

Bước 2: Chọn loại hình đăng ký thay đổi 

 

 
Hình 6: Chọn loại đăng ký thay đổi phù hợp 

Bước 3: Tìm kiếm doanh nghiệp đăng ký thay đổi và thực hiện thay đổi 

- Hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm Thông tin doanh nghiệp. Người dùng nhập Mã 
số doanh nghiệp/Số GCNĐKKD => nhấn "Tìm kiếm". 

- Tại màn hình "Đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp" nhấn nút “Thực hiện đăng 
ký thay đổi” 



8	

	

 

 Hình 7: Tìm kiếm doanh nghiệp đăng ký thay đổi 

- Người dùng tích vào khối thông tin về vốn cần thay đổi để thực hiện đăng ký thay đổi 
tăng vốn. 

 

Hình 8: Thông tin về vốn 

- Người dùng nhập thông tin thay đổi tăng vốn điều lệ và lưu thông tin.
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Hình 9: Màn hình thực hiện tăng vốn  

Lưu ý: 
- CHỈ nhập và ấn Lưu đối với những thông tin sửa đổi, bổ sung (tương ứng với 

Giấy đề nghị) 
- KHÔNG ấn Lưu tại những khối thông tin không sửa đổi, bổ sung. 
- Dấu tích    trên màn hình chỉ thể hiện thông tin đã được LƯU; KHÔNG thể hiện 

thông tin đã được nhập đầy đủ, chính xác. 
Bước 4: Kiểm tra lại các Biểu mẫu/Văn bản  

Có thể xem trước các biểu mẫu tại "Xem biểu mẫu", với mỗi loại đăng ký thay 
đổi, hệ thống sẽ tự động hiển thị các loại biểu mẫu tương ứng theo quy định của pháp 
luật.    

 
Hình 10: Kiểm tra các văn bản, biểu mẫu 

Người dùng có thể in giấy thông báo để kiểm tra các văn bản biểu mẫu => nhấn nút “In 
giấy thông báo”. 
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2.2. Nộp hồ sơ 
Khi nhập xong các khối thông tin, người đăng ký kiểm tra lại thông tin và nhấn "Nộp hồ 
sơ".  

Tại màn hình nộp hồ sơ, nhập "Mã xác nhận" => nhấn "Gửi hồ sơ" để gửi đến Phòng 
Đăng ký kinh doanh; 

 
Hình 11: Nhập mã xác nhận để nộp hồ sơ 

2.3. Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ  
Khi người nộp hồ sơ nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh, thì màn hình hệ thống 
sẽ hiển thị trạng thái nộp hồ sơ, và gửi email thông báo đến tài khoản email mà người 
dùng đã đăng ký; 

Mỗi một hồ sơ sẽ có một mã hồ sơ riêng để người dùng tìm kiếm hồ sơ của mình thuận 
lợi và dễ dàng; 
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Hình 12: Trạng thái của hồ sơ dự thảo đã được gửi đến Phòng ĐKKD 

Sau khi gửi hồ sơ thành công, Hệ thống tự động gửi email thông báo về tài khoản email 
mà người dùng đã đăng ký. 

Bước 5:  Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ 
- Sau khi hồ sơ được nộp đến Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ lưu trên ứng dụng Hệ 
thống hỗ trợ dự thảo hồ sơ, người nộp hồ sơ/người đăng ký có thể tìm kiếm hồ sơ tại bất 
kỳ thời điểm nào. 

- Người dùng đăng nhập vào tài khoản của mình => chọn “Hồ sơ của tôi” à Tìm 
kiếm hồ sơ theo các tiêu chí có sẵn như tên doanh nghiệp; số hồ sơ; loại hình… 

 

Hình 13: Danh sách hồ sơ đăng ký qua hệ thống hỗ trợ dự thảo 

- Tại danh sách hồ sơ, người sử dụng có thể nhìn thấy tình trạng xử lý bộ hồ sơ đã đăng 
ký; 

2.4. Cập nhật hồ sơ khi có phản hồi của cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh 
Sau khi nộp hồ sơ, người nộp hồ sơ theo dõi hồ sơ của mình để cập nhật thông tin phản 
hồi của cán bộ; 
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Hình 14: Màn hình danh sách hồ sơ 

Đối với trường hợp cán bộ phản hồi yêu cầu bổ sung hồ sơ, doanh nghiệp vào phần 
"Phản hồi" để xem, phản hồi và thực hiện bổ sung hồ sơ; 

 
Hình 15: Xem thông tin phản hồi từ Phòng Đăng ký kinh doanh 

Nội dung “Phản hồi lần 1” là nội dung phản hồi chung về toàn bộ hồ sơ lần thứ nhất; 

Nội dung “Phản hồi lần 2” là nội dung phản hồi chung về hồ sơ đã được sửa đổi, bổ 
sung sau lần phản hồi thứ nhất. 

Nội dung phản hồi riêng sẽ tương ứng đối với các khối thông tin cần chỉnh sửa,hiệu 
đính, người dùng có thể tích vào từng khối thông tin được phản hồi để chỉnh sửa  theo 
yêu cầu của cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh; 

Ø LƯU Ý:  
Người nộp hồ sơ có thể vừa cập nhật vừa phản hồi để trao đổi với cán bộ 

 

Hình 16: Màn hình phản hồi và sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
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Sau khi cập nhật xong hồ sơ, người nộp hồ sơ nhấn nút “Phản hồi” để xem lịch sử phản 
hồi và chỉnh sửa. 

 

Hình 17: Màn hình lịch sử phản hồi  

Lịch sử phản hồi sẽ hiển thị giá trị cũ(thông tin dữ liệu trước khi chỉnh sửa) và giá trị 
mới (thông tin dữ liệu đã chỉnh sửa theo yêu cầu của cán bộ) để người đăng ký đối chiếu 
giữa hai giá trị chua chỉnh sửa và đã chỉnh sửa. Người đăng ký có thể nhập thông tin 
phản hồi cho cán bộ bằng cách “Nhập thông tin phản hồi”  và lưu phản hồi. 

Sau khi cập nhật đầy đủ thông tin phản hồi, người đăng ký nhập mã xác thực và nhấn 
nút “Nộp hồ sơ”  để gửi hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh. 

 
Hình 18: Nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh 

Sau khi nộp hồ sơ dự thảo đến Phòng Đăng ký kinh doanh người nộp hồ sơ theo dõi hồ 
sơ của mình để cập nhật thông tin hồ sơ. Khi trạng thái hồ sơ dự thảo chuyển thành 
“Được chấp thuận” và nhận được email thông báo từ hệ thống, thì người nộp hồ sơ 
chuẩn bị hồ sơ (bản giấy) để nộp đến Phòng Đăng ký kinh doanh. 
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Hình 19: Hồ sơ được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận 

Khi các thủ tục đăng ký thay đổi hồ sơ dự thảo hoàn tất, người nộp hồ sơ vào hồ sơ của 
mình, in các văn bản, biểu mẫu => nhấn nút “In giấy thông báo” 

 
Hình 20: In hồ sơ để nộp đến Phòng Đăng ký kinh doanh  

Lưu ý:	Khi các thủ tục đăng ký thay đổi hồ sơ dự thảo hoàn tất, người nộp hồ sơ vào hồ 
sơ của mình, in các văn bản, biểu mẫu chuẩn bị hồ sơ để nộp đến Phòng đăng ký kinh 
doanh bằng cách:	

1. Nộp hồ sơ bằng bản giấy đến Phòng ĐKKD 
2. Nộp hồ sơ bằng phương pháp đăng ký qua mạng điện tử qua Cổng thông tin quốc 

gia về đăng ký doanh nghiệp	

 


