HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CẤP SAO TÀI LIỆU QUA MẠNG

Địa chỉ truy cập vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến Tòa án nhân
dân: http://dichvucong.toaan.gov.vn/
Kích chuột vào “ĐĂNG KÝ CẤP SAO, TRÍCH LỤC TÀI LIỆU
TRONG HỒ SƠ VỤ ÁN” để đăng ký cấp sao, trích lục qua mạng.
Các bước cần thực hiện khi đăng ký cấp sao, trích lục:

Giao diện đăng ký cấp sao tài liệu qua mạng như sau:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp sao, trích lục tài liệu qua
mạng cần thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau:
1. Yêu cầu về thông tin chung
a) Chọn đối tượng đăng ký:
b) Chọn cấp Tòa án giải quyết:

c) Chọn tên Tòa án giải quyết: Màn hình sẽ hiển thị tên các Tòa án
tùy thuộc vào cấp Tòa án đã chọn.
Ví dụ: Chọn cấp Tòa án giải quyết là TAND tỉnh, TP trực thuộc
Trung ương thì tên Tòa án giải quyết là tên Tòa án nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, hình ảnh hiển thị như sau:

2. Yêu cầu về thông tin chi tiết của đối tượng đăng ký
Lưu ý:
Trong quá trình nhập thông tin chi tiết, các ô có đánh dấu
là
các ô bắt buộc nhập đủ thông tin. Nếu không nhập thì hệ thống không
cho phép lưu lại các thông tin đăng ký.
- Đối tượng đăng ký là Cá nhân thì nhập các thông tin trong hình
dưới đây:

- Đối tượng đăng ký là Tổ chức thì nhập các thông tin trong hình
dưới đây:

3. Yêu cầu về thông tin hồ sơ xin cấp sao
Cần thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau:
- Chọn loại án/hồ sơ: Chọn một loại vụ việc (hình sự hoặc dân
sự,….)
- Chọn danh sách tài liệu: Chọn một hoặc một số tài liệu có trong
danh sách. Sau đó nhấp vào dấu X ở góc trên cùng bên phải của
bảng danh sách để thoát.
- Nhập tên người bị kết án hoặc người khởi kiện/người bị kiện,…
- Chọn năm xét xử sơ thẩm
- Đồng thời, người đăng ký phải cung cấp ít nhất 1 trong 4 thông
tin sau:
 Số Bản án/Quyết định
 Ngày, tháng, năm của Bản án/Quyết định
 Tên Tòa án xét xử sơ thẩm
 Tội danh/Việc kiện
Hình ảnh các thông tin hồ sơ cần nhập:

4. Yêu cầu thông tin về sao, trích lục
Cần nhập đầy đủ các thông tin:
- Lý do xin cấp
- Số lượng cần sao

- Hình thức nhận bản sao, trích lục:
+ Nếu chọn ô “Đến lấy trực tiếp”: Bạn sẽ đến nhận kết quả
tại cơ quan, đơn vị cấp sao.
+ Nếu chọn ô “Gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu
điện”: Bạn sẽ nhận kết quả tại địa chỉ mà bạn đã cung cấp.
- Nhập mã xác thực theo chuỗi ký tự mà hệ thống đã hiển thị.

5. Nút lệnh
Nút Đăng ký:
Sau khi nhập đầy đủ các khối thông tin nêu trên, người đăng ký
nhấn vào nút
để hoàn tất việc đăng ký. Hệ thống sẽ kiểm
tra toàn bộ thông tin đã nhập, nếu đã hợp lệ thì sẽ hiển thị màn hình
thông báo:

Người đăng ký nhấn vào nút

để hoàn tất việc đăng ký.

Nếu thông tin nhập chưa đủ thì hệ thống sẽ cảnh báo để người đăng
ký hoàn tất việc nhập cho đến khi thành công.
Nút Nhập lại:
Nhấn vào nút
để xóa trắng các dữ liệu đã nhập trước đó rồi
nhập nội dung đăng ký sao, trích lục mới.

