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I. MỞ ĐẦU 

1. Mục đích tài liệu 

Tài liệu này nhằm mục đích hướng dẫn cán bộ quản trị tài khoản ở Bộ, Cơ quan tạo 

tài khoản và phân quyền tài khoản cho các cán bộ xử lý nghiệp vụ trên Hệ thống CSDL và 

Cổng tham vấn QĐKD. 

2. Phạm vi 

Cán bộ quản trị tài khoản của Bộ, Cơ quan 

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

1. Trường hợp 1: Đơn vị đã có tài khoản quản trị trên Hệ thống Cổng dịch vụ 

công quốc gia.  

* Điều kiện:  

 Cán bộ sở hữu USB ký số, chứng thư trong USB ký số còn hạn và đang được sử 

dụng. 

 USB được cắm vào thiết bị máy tính 

 Chứng thư số đã được đăng ký tài khoản thành công 

* Chú ý:  

- Trường hợp thiết bị đăng nhập chưa cài Plugin -> Cán bộ click tải về công cụ ký 

điện tử để tải plugin tương ứng với thiết bị truy cập 

- Trường hợp cán bộ chưa cài driver của chứng thư số -> Thực hiện truy cập vào 

Computer -> Click vào USB và setup cài driver để tiếp tục đăng ký 

- Nhấn vào “Hướng dẫn đăng nhập” để xem hướng dẫn cụ thể 

1.1. Bước 1: Đăng nhập hệ thống 

Người dùng truy cập website  

https://quantri.quydinhkinhdoanh.gov.vn 

https://quantri.quydinhkinhdoanh.gov.vn/


 

Trang | 3 

 

 

Click vào Quốc huy của màn hình đăng nhập => Hệ thống hiển thị giao diện 

 

- Người dùng chọn đăng nhập bằng USB ký số, thực hiện theo bước số (2), (3) 
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- Xác nhận đăng nhập từ USB tại vùng số 4 (trường hợp có nhiều chứng thư trong USB, 

thực hiện chọn chứng thư và nhấn “OK” để xác nhận” 

 



 

Trang | 5 

 

- Nhập mã Pin của USB tại vùng số 5 để hoàn thành đăng nhập 

 

 

 

1.2. Bước 2: Phân quyền tài khoản 

Quản trị đơn vị của cấp Bộ sẽ thực hiện quản lý người dùng trong cấp Bộ ngành của 

mình. Quản trị đơn vị là đầu mối của đơn vị sẽ sử dụng tài khoản VNConnect để đăng nhập 

vào hệ thống và  thực hiện các công việc quản lý người dùng. 

a. Xem danh sách tài khoản của Bộ ngành 

- Bước 1: Chọn quản trị hệ thống -> Quản trị tài khoản: 
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Hiển thị toàn bộ các tài khoản thuộc tài khoản của đơn vị quản lý. 

Trên giao diện có thể tìm kiếm được thông tin các tài khoản theo nhiều tiêu chí khác 

nhau, nhập thông tin tìm kiếm: 

+ CMND/CCCD 

+ Họ và tên tài khoản 

+ Số điện thoại 

+ Tình trạng: Sử dụng/không sử dụng 

Click “Tìm kiếm” để hiển thị kết quả. 

b. Thêm mới tài khoản của Bộ ngành 

Tại màn hình xem danh sách tài khoản, admin click vào “Thêm mới từ VNconect” 

 

Giao diện hiển thị thông tin: 
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Người dùng thực hiện theo thứ tự sau để thêm tài khoản mới:  

1: Nhập thông tin tìm kiếm tài khoản theo số điện thoại hoặc CMND/CCCD (yêu cầu tài 

khoản đã được tạo trên Cổng Dịch vụ công quốc gia) 

2: Click “Tìm kiếm” ->Hiển thị thông tin tài khoản ở lưới danh sách 

3: Click “Chọn”  

4: Chọn nhóm người dùng tương ứng (một tài khoản có thể ở nhiều nhóm người dùng) 

5: Chọn “Lưu” để lưu thông tin tài khoản vào đơn vị. 

 

 

 

* Những nhóm người dùng và quyền tương ứng: 

STT Nhóm Quyền 

1 Nhóm admin hệ thống Quản trị tài khoản hệ thống 

2 Nhóm quản trị danh mục quản trị danh mục  

3 Nhóm lãnh đạo Phê duyệt nội dung, phê duyệt rà soát 

4 Nhóm nhập liệu nhóm  TTHC Nhập nội dung TTHC, Rà soát TTHC 

5 

Nhóm nhập liệu nhóm Chế độ báo 

cáo Nhập nội dung CĐBC, Rà soát CĐBC 
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6 

Nhóm nhập liệu nhóm yêu cầu điều 

kiện Nhập nội dung YCĐK, Rà soát YCĐK 

7 

Nhóm nhập liệu nhóm  Tiêu chuẩn 

quy chuẩn Nhập nội dung TCQC, Rà soát TCQC 

8 

Nhóm nhập liệu nhóm  kiểm tra 

chuyên ngành Nhập nội dung KTCN, Rà soát KTCN 

9 Nhóm nhập liệu quy định cấm 

Nhóm nhập liệu quy định cấm, rà soát 

QĐC 

10 Nhóm rà soát các quy định 6 menu rà soát 

11 Nhom nhập các quy định 6 menu nhập nội dung 

12 Nhóm cập nhật dự thảo 

6 menu nhập liệu hiện hành, menu nhập 

dự thảo 

13 

Nhóm cập nhật - Rà soát quy định 

hiện hành 

6 menu nhập liệu, 6 menu rà soát, menu 

dự thảo 

c. Sửa tài khoản của Bộ ngành 

Tại màn hình danh sách tài khoản, admin thực hiện chọn “sửa” thông tin người dùng 

cần cập nhật lại quyền: 

 

Màn hình hiển thị thông tin cập nhật: 
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-> Chọn lại nhóm quyền tương ứng 

-> Chọn “Lưu” để lưu thông tin thay đổi. 

1.3. Bước 3: Đăng xuất hệ thống 

Chọn “Đăng xuất” tại menu như hình để thực hiện thoát ra khỏi hệ thống. 
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2. Trường hợp 2: Đơn vị chưa có tài khoản quản trị trên hệ thống Cổng Dịch vụ 

công quốc gia.  

2.1. Bước 1: Đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng sim ký số của 

đơn vị: 

* Điều kiện:  

- Cán bộ phụ trách sở hữu USB ký số, chứng thư trong USB ký số còn hạn và đang được 

sử dụng. 

- USB được cắm vào thiết bị máy tính 

- Thiết bị máy tính được cài Driver USB ký số 

* Thao tác: 

-  Truy cập link: http://portal.ca.gov.vn/KnowledgeSharing/Pages/TaiPhanMem.aspx 

Tải công cụ hỗ trợ tương ứng với máy tính sau đó cài đặt công cụ vào thiết bị 

 

- Cắm USB và truy cập hệ thống Cổng dịch vụ công-> Chọn “Cơ quan nhà nước”-> Chọn 

USB ký số, sau đó nhấn “Đăng ký:-> Sau khi đăng ký, người dùng xác nhận cho phép đăng 

ký và nhập mã Pin để xác nhận-> Hệ thống load các thông tin từ USB ký số  

http://portal.ca.gov.vn/KnowledgeSharing/Pages/TaiPhanMem.aspx
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Người dùng nhấn “Đăng ký"  để hoàn tất đăng ký 

2.2. Bước 2: Đăng nhập tài khoản (tương tự Trường hợp 1) 

2.3. Bước 3: Phân quyền tài khoản (tương tự trường hợp 1) 

2.4. Bước 4: Đăng xuất hệ thống (tương tư trường hợp 1) 
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