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1.Hướng dẫn đăng nhập
Màn hình đăng nhập vào hệ thống

* Nhập vào tài khoản người dùng và mật khẩu vào ô yêu cầu để đăng nhập vào hệ
thống.
2.Trang chủ
Sau khi đăng nhập vào hệ thống thì giao diện chính của website như sau:

(1): Danh mục các chức năng sửa dụng trong website bao gồm : trang chủ, kê
khai trực tuyến, tra cứu, thông tin doang nghiệp, hỗ trợ.
(2): Vùng hiển thị nội dung thông báo chung hoặc thông báo riêng cho từng doanh
nghiệp.
(3): Danh sách các tờ khai đã nộp cho chi cục.
3.Thông tin doanh nghiệp
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Khi đăng nhập vào trước tiên doanh nghiệp phải vào cập nhật thông tin doanh
nghiệp của chính mình.

Nhập các thông tin không bắt buộc
(1): nhập tên doanh nghiệp, bắt buộc không quá 300 ký tự.
(2): chọn thuộc hoặc không thuộc khu công nghiệp
+ Nếu thuộc khu công nghiệp thì không cần phải chọn phường và không
cần nhập địa chỉ.
+ Nếu không thuộc khu công nghiệp thì cần phải chọn phường xã và nhập
vào địa chỉ
(3): nếu đã đấu nối thì check vào ô đấu nối để tải tập tin lên để khai báo cho Sở.
Phần tải lên như hình bên dưới:

Chọn tập các tập tin liên quan.
(4): đối với doanh nghiệp kê khai nước thải công nghiệp cần phải nhập vào số
lượng cửa xả (bắt buộc). Số cửa xả được xử dụng trong lúc kê khai chất thải trên
30m3.
(5): chọn lĩnh vực sản xuất tương ứng của doang nghiệp, nếu không thuộc các lĩnh
vực trong danh sách có thể chọn vào mực (6) để khai báo thêm lĩnh vực riêng.
(7): sau khi nhập các thông tin chi tiết cần thiết nhấn vào nút cập nhật để lưu trữ
thông tin vừa nhập.
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(8): để nhập các thủ tục cần check chọn thủ tục để theo tác và nhập vào giấy phép,
ngày cấp, cơ quan cấp
(9): sau khi nhập thông tin thủ tục nhấn vào nút “Lưu” để lưu trữ lại thủ tục hoặc
nhấn nút “Hủy” để hủy bỏ thao tác vừa làm.
(10): Xóa các tập tinh kèm theo của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.
4.Kê khai trực tuyến
4.1. Kê khai nước thải dưới 30m3

Để kê khai nước thải dưới 30m3 cần phải nhấn vào nút “Tạo tờ khai”. Xuất hiện
màn hình như sau:

(1): chọn năm kê khai, mặc định năm hiện tại
(2): nhập lượng nước sử dụng trung bình hằng ngày (m3), bắt buộc là số
(3): nhập tên người kê khai (bắt buộc)
(4): nhập số điện thoại người kê khai (bắt buộc)
(5): lượng nước thải trung bình trong năm tính phí bắt buộc là số.
(6): chọn văn bản kèm theo phiếu phân tích.
(7): nhập phiếu phân tích (bắt buộc) và không quá 20 ký tự
(8): nhập tên đơn vị cấp phiếu phân tích (bắt buộc)
(9): chọn ngày cấp phiếu phân tích, thời hạn có hiệu lực của phiếu trong vòng 1
năm kể từ ngày nhận phiếu.
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(10): nhập nơi kê khai, mặc định Đồng Nai.
(11): xem trước tờ khai trước khi nộp cho sở
(12): Sau khi đã xem xét các thông số nhập thì nhấn vào “Nộp tờ khai” để gửi về
sở, hoàn tất tờ khai.
4.2. Kê khai nước thải trên 30m3

Để kê khai nước thải trên 30m3 cần phải nhấn vào nút “Tạo tờ khai”. Xuất hiện
màn hình như sau:

(1): chọn quý kê khai, mặc định quý hiện tại
(2): chọn năm kê khai, mặc định năm hiện tại
(3): mặc định gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
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(4): nhập lượng nước thải trung bình hằng ngày (m3) băt buộc là số
(5): nhập lượng nước thải trung bình trong năm tính phí, bắt buộc là số.
(6): nhập tên người kê khai
(7): nhập số điện thoại người kê khai
(8): nhập số ngày hoạt động trong quý, số ngày này để tính hệ số tính phí cho tờ
khai.
(9): chọn văn bản kèm theo phiếu phân tích.
(10): nhập phiếu phân tích (bắt buộc) và không quá 20 ký tự
(11): nhập tên đơn vị cấp phiếu phân tích (bắt buộc)
(12): chọn ngày cấp phiếu phân tích, thời hạn có hiệu lực của phiếu trong vòng 1
năm kể từ ngày nhận phiếu.
(13): hiển thị danh sách số cửa xả được kê khai của doanh nghiệp mà trước khi kê
khai đã thông báo.
+ Ở từng cửa xả ta có các đánh giá đạt hay không đạt (Chỉ tiêu thông số
kim loại nặng so sánh với quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt phù hợp với
mục đích sử dụng của nguồn tiếp nhận), nếu không đạt thì dùng số lượng này tình
hệ số k tính phí cho tờ khai
+ Nhập tổng khối lượng nước thải trong quý.Nếu cửa thải không đạt chuẩn
thì sẽ chuyên qua số liệu số lượng nước thải không đạt.
+Nhập số lượng COD và TSS cho từng cửa xả, bắt buộc là số
+ Nhập vào căn cứ kê khai cho từng loại chất thải trên cửa xả (nếu có)
(14): nhập nơi kê khai, mặc định là Đồng Nai
(15): chọn tập tin tờ khai đính kèm có chữ ký và con dấu gửi lên cho Sở.
(16): nếu muốn xem trước từ khai trước khi nộp thì nhấn vào nút “Xem trước tờ
khai”
(17): Sau khi đã đảm bảo số liệu tở khai đúng yêu cầu tiến hành nhấn “nộp tờ
khai” để gửi tờ khai cho sở.
5.Tra cứu

Chức năng dùng để tra cứu các tờ khai đã nộp cho Sở.
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(1): chọn các thông tin cần thiết sau đó nhấn vào nút “Tra cứu” để xem kết quả
bên dưới.
(2): nhấn vào để hiển thị thông tin chi tiết tờ khai đã thông báo.
(3): Đối với hiển thị các tác vụ chức năng tùy thuộc vào trạng thái tờ khai:
+ Tờ khai vừa nộp chưa được tiếp nhận sẽ được cho phép xóa tờ khai.
+Tờ khai bị trả lại sẽ cho phép chỉnh sửa lại và nộp lại cho Sở.
+Các trạng thái khác như : đã được tiếp nhận, đang thẩm định hay đang
xuất thông báo thì không được thao tác trên tờ khai.
+Tờ khai đã gửi thông báo thì sẽ được xem thông báo.
6.Hỗ trợ
Thắc mắc và trả lời

Để tra cứu lại các câu hỏi đã được gửi cho Sở thì nhập các thông tin cần thiết rồi
nhất nút “Tra cứu” để xem thông tin bên dưới.
Nếu doanh nghiệp muốn gửi câu hỏi thắc mắc cho Sở thì nhấn vào nút “Gửi câu
hỏi” để nhập thông tin gửi cho Sở:

(1): nhập tiêu đề cần hỏi đáp thắc mắc (bắt buộc)
(2): nhập nội dung câu hỏi thắc mắc (bắt buộc)
(3): nhập văn bản kèm theo (nếu có)
(4): nếu không muốn thực hiện thao tác này thì nhấn nút “Quay về” để về lại màn
hình câu hỏi thắc mắc của doanh nghiệp.
(5): khi đã nhập các thông tin của câu hỏi/ thắc mắc nhấn vào nút “Gửi câu hỏi” để
gửi cho Sở trả lời.
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