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1. Đăng ký tham gia giao lưu
Mục đích: Mỗi người dân khi tham gia giao lưu, có thể truy nhập vào Cổng
Giao lưu trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc truy nhập trực tiếp vào hệ
thống giao lưu trực tuyến tại các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương.
Để bắt đầu tham gia giao lưu, người dân cần phải đăng ký thông tin cá nhân để
tham gia, trong đó phần địa chỉ Email (không bắt buộc) nhưng nếu người hỏi có địa chỉ
Email và điền chính xác trong phần đăng ký, thì các câu hỏi hợp lệ được trả lời sẽ được
Hệ thống tự động tới người dân thông qua địa chỉ Email này.
Thực hiện:
- Bước 1: Người dân, doanh nghiệp đăng nhập vào hệ thống Cổng Giao lưu trực
tuyến theo địa chỉ: http://gltt.monre.gov.vn/. Tại trang chủ của Hệ thống giao lưu,
người sử dụng đăng ký thông tin tại khung Đăng ký tham gia giao lưu ở trên
cùng bên phải trang chủ.

Lưu ý: Cần điền đẩy đủ các thông tin theo yêu cầu và phải chọn nơi cư trú (tỉnh,
thành phố) của người dân.

(1): Người dân nhập thông tin Họ tên
(2): Người dân nhập thông tin Tuổi
(3): Người dân nhập thông tin địa chỉ
Email; Nội dung trả lời sẽ được gửi lại
thông qua địa chỉ Email này
(4): Người dân nhập thông tin Địa chỉ nơi
cư trú
(5): Người dân chọn Tỉnh, thành phố cư
trú

- Bước 2: Bấm nút “Đăng ký” để bắt đầu tham gia giao lưu. Đăng ký thành
công, người dân có thể bắt đầu nhận câu hỏi tham gia giao lưu.

2. Gửi câu hỏi
Mục đích: Thực hiện gửi câu hỏi đến cơ quan quản lý (Ban Tổ chức phiên giao
lưu) tương ứng.
Tại một thời điểm, người dân chỉ có thể làm việc được với một phiên giao lưu.
Trong trường hợp tại Đơn vị tổ chức nhiều phiên giao lưu đồng thời thì người cần chọn
Phiên giao lưu cần gửi theo đúng chủ đề để gửi câu hỏi.
Thực hiện:
Người dân Nhập câu hỏi vào khung nhập thông tin và cần phải nhập mã an toàn
xuất hiện ngẫu nhiên ở ô phía dưới. (Mã an toàn này tránh cho trường hợp người dân sơ
ý gửi câu hỏi trùng nhau, liên tục).

Bấm nút Gửi câu hỏi để thực hiện gửi câu hỏi tới ban giao lưu. Sau khi gửi câu
hỏi xong, người dân có thể thực hiện đợi câu trả lời từ Ban Tổ chức giao lưu.

3. Xem trả lời
Mục đích: Thực hiện việc xem nội dung trả lời mà Ban Tổ chức giao lưu thực
hiện trả lời các câu hỏi của người dân, doanh nghiệp.
Thực hiện:
Bấm vào Tab Xem trả lời để xem nội dung trả lời của Ban Tổ chức giao lưu với
câu hỏi được gửi đi.

-

Chọn Phiên giao lưu mà mình đã đăng ký đặt câu hỏi
Điền thông tin Họ tên, tuổi, hoặc địa chỉ Email để tìm kiếm câu trả lời của mình
Xuất hiện danh sách các câu hỏi đã gửi

