
 

 

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN PHÍ DỊCH VỤ CÔNG  

BẰNG PHƯƠNG THỨC QUÉT MÃ VIETQR NAPAS 

Bước 1: Khách hàng chọn dịch vụ cần thanh toán trên trang cung cấp dịch vụ của CỔNG DỊCH VỤ CÔNG 

(website: https://dichvucong.gov.vn/).  

 

 

Bước 2: Nhập mã thanh toán theo hồ sơ đã tạo: 

 

Hoặc đăng nhập theo hướng dẫn của từng dịch vụ khách hàng muốn thanh toán 

 Chọn [Tra cứu] để kiểm tra thông tin hồ sơ đã tạo: 

https://dichvucong.gov.vn/)


 

 

Bước 3: Màn hình chuyển sang giao diện Thanh toán, chọn biểu tượng [Napas] để thanh toán: 

 

Khách hàng xác nhận thông tin, chọn [Thanh toán], màn hình hiển thị mã VietQR Napas để thanh toán phí hồ 

sơ đã tạo. 

 



 

 

Bước 4: Thực hiện quét mã VietQR thông qua ứng dụng Easy OceanBank Mobile 

Khi mã VietQR hiện ra trên màn hình, khách hàng đăng nhập Ứng dụng Easy OceanBank Mobile, tiếp theo: 

 Đối với máy sử dụng hệ điều 

hành IOS: 

→ Chọn [Chuyển tiền] → Chọn 

[Chuyển tiền 24/7 bằng mã 

QR] → Quét trực tiếp mã 

VietQR hoặc lấy ảnh mã đã lưu 

trong thư viện ảnh 

 

 

 
 

 

 Đối với máy sử dụng hệ điều 

hành Android: Khách hàng có thể 

sử dụng thêm cách sau: 

→ Chọn [QR Pay] → Quét trực 
tiếp mã VietQR hoặc lấy ảnh mã 
đã lưu trong thư viện ảnh 

  

Sau khi quét mã thành công, màn hình chuyển đến trang xác nhận thông tin thanh toán → chọn hình thức xác 

thực thanh toán →  thanh toán thành công. 

Bước 5:  Ứng dụng Easy OceanBank Mobile thông báo thanh toán thành công, đồng thời Napas cũng trả kết 

quả thành công cho Cổng dịch vụ công quốc gia  Khách hàng thanh toán thành công dịch vụ đã chọn  Cổng 

dịch vụ công quốc gia xác nhận “Giao dịch thành công” trên màn hình: 



 

 

Người dùng có thể tải biên lai về máy tính hoặc điện thoại để xuất trình khi nhận giấy tờ tạm giữ tại cơ quan 

xử phạt (nếu có yêu cầu). 

 


