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I. MỞ ĐẦU 

1. Mục đích tài liệu 

Tài liệu này nhằm mục đích hướng dẫn chuyên viên ở các bộ, cơ quan sử dụng các chức 

năng quản lý danh mục dùng chung  trên Hệ thống CSDL và Cổng tham vấn QĐKD. 

2. Phạm vi 

 Các bộ, đơn vị trực thuộc bộ thực hiện hoạt động chương trình cắt giảm, đơn giản hóa 

quy định liên quan đến HĐKD. 

 Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

1. Khối chức năng Dùng chung 

1.1. Đăng nhập hệ thống 

Bước 1: Người dùng truy cập website  

https://quantri.quydinhkinhdoanh.gov.vn 

 

 
 

Nếu chưa có tài khoản truy cập hệ thống, người dùng thực hiện đăng ký tập trung tại 

Cổng dịch vụ công quốc gia bằng cách ấn vào logo. Hệ thống sẽ chuyển sang địa chỉ 

đăng ký của Cổng dịch vụ công quốc gia. Sau khi đăng ký xong, người dùng liên hệ với 

đầu mối quản trị của đơn vị để yêu cầu phân quyền. 

https://quantri.quydinhkinhdoanh.gov.vn/
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Bước 2: Người dùng dùng tài khoản VNConnect để truy cập hệ thống. Truy cập website, 

click vào logo Tài khoản dịch vụ công quốc gia. Hệ thống chuyển sang giao diện đăng 

nhập bằng VNConnect của Cổng dịch vụ công quốc gia, phần này được hiển thị: 

 

 

 

Bước 3: Người dùng cung cấp các thông tin đăng nhập theo CMT/CCCD: 

STT Tên trường Mô tả Ví dụ 

1 Tên đăng nhập Nhập số CMT/CCCD 174973778 
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2 Mật khẩu 

Nhập mật khẩu đăng 

nhập hệ thống tương ứng 

với tài khoản đã đăng ký 

trên cổng dịch vụ công 

 

3 Nhập mã xác thực 

Nhập mã xác thực giống 

với mã hiển thị từ hệ 

thống 

zp4h1i 

 

Các hình thức đăng nhập theo USB ký số và Sim ký số theo hướng dẫn từ Cổng dịch 

vụ công quốc gia. 

1.2. Đăng xuất hệ thống 

Chọn “Đăng xuất” tại menu như hình để thực hiện thoát ra khỏi hệ thống. 

 

2. Khối chức năng Quản trị hệ thống 

2.1. Quản trị người dùng 

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. 

2.1.1. 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 TK 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. 

2.1.2. 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 phải được tạo trên cổng Dịch vụ công quốc gia rồi) 

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

3: Click “Chọn”  

4: Chọn nhóm người dùng tương ứng (1 tài khoản có thể ở nhiều nhóm người dùng) 

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

2.1.3. Sửa tài khoản của Bộ ngành 

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

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. 

2.2. Quản trị danh mục lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh 

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. 

2.2.1. Xem danh sách lĩnh vực, ngành nghề 

Bước 1: Chọn Quản trị hệ thống -> Lĩnh vực, ngành nghề 
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 Hiển thị các lĩnh vực ngành nghề thuộc quản lý của Bộ hoặc các lĩnh vực dùng chung 

 Click  để xem danh sách lĩnh vực ngành nghề kinh doanh con 

 

2.2.2. Thêm mới lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh 

Bước 1: Click nút Thêm mới 

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh 
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Nhập các thông tin để thêm mới lĩnh vực, ngành nghề 

 Chọn loại lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh 

 Nhập tên lĩnh vực 

 Chọn mã visic tương ứng: chọn trong danh mục hệ thống ngành kinh tế Việt nam 

 Có phải lĩnh vực cha: tích chọn nếu lĩnh vực, ngành nghề đó là cha còn chia nhỏ thành 

lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh cụ thể hơn. 

 Sử dụng: mặc định tích chọn. 

 Click nút Hoàn thành để hoàn tất việc thêm mới lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh 

 Click nút Thoát để hủy bỏ thao tác thêm mới lĩnh vực, ngành nghề 

2.2.3. Sửa thông tin lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh 

Bước 1: Tìm kiếm lĩnh vực và chọn lĩnh vực cần sửa thông tin 

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình thông tin lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh 
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Nhập các thông tin để sửa đổi lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh 

 Chọn loại lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh 

 Nhập tên lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh 

 Chọn mã visic tương ứng: chọn trong danh mục hệ thống ngành kinh tế Việt nam 

 Có phải lĩnh vực cha: tích chọn nếu lĩnh vực, ngành nghề đó là cha còn có thể được chia 

thành các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh cụ thể. 

 Sử dụng: mặc định tích chọn. 

 Click nút Hoàn thành để hoàn tất việc sửa đổi lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh 

 Click nút Thoát để hủy bỏ thao tác sửa lĩnh vực, ngành nghề 

2.2.4. Xóa lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh 

Click icon  và xác nhận xóa lĩnh vực ngành nghề kinh doanh 

 

Click nút OK để hoàn tất việc xóa lĩnh vực ngành nghề 

Click nút Cancel để hủy bỏ thao tác xóa. 

2.2.5. Bãi bỏ lĩnh vực, ngành nghề 

Bước 1: Tìm kiếm và chọn lĩnh vực, ngành nghề cần sửa bằng cách click nút  

Bước 2: Hệ thống hiện giao diện thông tin lĩnh vực, ngành nghề 
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Bước 3: bỏ tích chọn Sử dụng  

Và click nút “Lưu” để lưu lại. Hệ thống thông báo lưu thành công  

 

2.3. Quản trị danh mục sản phẩm, hàng hóa 

Quản trị đơn vị của cấp Bộ sẽ thực hiện quản lý danh mục sản phẩm, hàng hóa. 

2.3.1. Xem danh sách sản phẩm, hàng hóa 

 Chọn Quản trị hệ thống -> Sản phẩm hàng hóa 

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Tình trạng 
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2.3.2. Thêm mới sản phẩm hàng hóa 

Bước 1: Click nút   

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới sản phẩm hàng hóa 

 
Nhập tên sản phẩm 

Nhập văn bản yêu cầu áp dụng 

Tích chọn là sản phẩm hàng hóa cụ thể (không phải nhóm sản phẩm hàng hóa cha) và 

nhập tiêu chuẩn quy chuẩn áp dụng cho sản phẩm hàng hóa 

 
Bước 3: Click nút Lưu để thực hiện thêm mới. Hệ thống thông báo lưu thành công. 

2.3.3. Sửa thông tin sản phẩm hàng hóa 

Bước 1: Tìm kiếm và chọn sản phẩm hàng hóa cần sửa bằng cách click nút  

Bước 2: Chọn vào các thông tin và chỉnh sửa theo yêu cầu 
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Bước 3: Chọn nút “Lưu” để lưu lại. Hệ thống thông báo lưu thành công nếu nhập thông 

tin hợp lệ 

2.3.4. Bãi bỏ sản phẩm hàng hóa 

Bước 1: Tìm kiếm và chọn sản phẩm hàng hóa cần sửa bằng cách click nút  

Bước 2: Hệ thống hiện giao diện thông tin sản phẩm, hàng hóa 

 
Bước 3: bỏ tích chọn Sử dụng  

Và click nút “Lưu” để lưu lại. Hệ thống thông báo lưu thành công  

2.4. Quản trị danh mục Tiêu chuẩn quy chuẩn 

Quản trị đơn vị của cấp Bộ sẽ thực hiện quản lý tiêu chuẩn quy chuẩn trong cấp Bộ 

ngành của mình.  
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2.4.1. Xem danh sách tiêu chuẩn quy chuẩn 

Bước 1: Chọn Quản trị hệ thống -> Tiêu chuẩn quy chuẩn 

Người dùng có thể xem, tìm kiếm các tiêu chuẩn quy chuẩn theo các tiêu chí mã, loại, 

cơ quan quản lý. 

 

2.4.2. Thêm mới tiêu chuẩn quy chuẩn 

Bước 1: click nút Thêm mới 

 
 

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới tiêu chuẩn quy chuẩn.  
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Bước 3: Nhập các thông tin thêm mới tiêu chuẩn quy chuẩn 

 Tên tiêu chuẩn, quy chuẩn: nhập tên tiêu chuẩn, quy chuẩn. 

 Tên tiêu chuẩn quy chuẩn tiếng anh: nhập tiếng anh của tiêu chuẩn quy chuẩn 

 Mã hiệu TCQC: nhập mã TCQC. 

 Loại: chọn 1 trong 2 loại QCVN hoặc TCVN 

 Năm ban hành: nhập năm ban hành. 

 Căn cứ pháp lý: nhập căn cứ pháp lý 

 Sử dụng: tích chọn sử dụng 

Bước 4: Ấn nút Lưu để hoàn tất việc thêm tiêu chuẩn quy chuẩn. 

Ấn nút Đóng để hủy bỏ thao tác thêm mới tiêu chuẩn quy chuẩn 

2.4.3. Sửa thông tin tiêu chuẩn quy chuẩn 

Bước 1: Chọn tiêu chuẩn quy chuẩn cần sửa 

Bước 2: Chọn vào các thông tin và chỉnh sửa thông tin  

Bước 3: Chọn nút “Lưu” để lưu dữ liệu. Hệ thống báo lưu thành công khi nhập dữ liệu 

hợp lệ. 

 

2.4.4. Đánh dấu không sử dụng tiêu chuẩn quy chuẩn 

Bước 1: Chọn tiêu chuẩn quy chuẩn  

Bước 2: Click nút  để cập nhật thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn 

Hủy check sử dụng 
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Bước 3: Click nút Lưu để hoàn tất việc đánh dấu không sử dụng tiêu chuẩn, quy 

chuẩn. 

 


		Văn phòng Chính phủ - ĐT: 080.43100 - 080.43569; Fax: 080.44130; Email: vpcp@chinhphu.vn
	2021-11-26T19:59:16+0700
	Hà Nội
	Văn phòng Chính phủ<vanphongchinhphu@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




