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I MỞ ĐẦU 

I.1 Mục đích tài liệu 

Tài liệu nhằm hướng hướng dẫn cán bộ phụ trách Văn Phòng Chính Phủ, các Bộ, 

Ngành liên quan tiếp nhận, xử lý đề xuất của Hiệp hội, Doanh nghiệp, 

I.2 Phạm vi 

Đối tượng sử dụng là cá nhân được cấp quyền truy cập vào hệ thống bằng tài khoản 

của Cổng DVCQG (Vnconnect): 

+ Công khai đề xuất (dành cho Cán bộ Văn phòng Chính Phủ) 

+ Tiếp nhận đề xuất (dành cho cán bộ Bộ Ngành) 

+ Phản hồi đề xuất (dành cho cán bộ Bộ Ngành) 

I.3 Một số từ viết tắt 

Từ viết tắt Diễn giải 

ĐX Đề xuất của DN, HH 

BN Bộ Ngành 

DN, HH Doanh nghiệp, Hiệp hội 

VPCP Văn Phòng Chính Phủ 

 

II HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

II.1 Đăng nhập hệ thống 

+ Cán bộ truy cập vào phần mềm, đăng nhập bằng tài khoản của Cổng Dịch vụ Công 

quốc gia: https://quantri.quydinhkinhdoanh.gov.vn/web/login.jsp  

+ Chọn [Tài khoản cổng DVC Quốc Gia] để chuyển trang đăng nhập: 

 

+ Cán bộ đăng nhập hệ thống bằng tài khoản cá nhân của Cổng Dịch vụ công Quốc gia: 

https://quantri.quydinhkinhdoanh.gov.vn/web/login.jsp
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Xem hướng dẫn chi tiết tại: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-huong-dan-cong-

dan-doanh-nghiep.html 

- Nếu tài khoản của Cán bộ chưa được phân quyền, hệ thống sẽ hiển thị thông báo 

như sau: 

 

Cán bộ vui lòng liên hệ với cán bộ đầu mối của Bộ để được cấp quyền. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-huong-dan-cong-dan-doanh-nghiep.html
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-huong-dan-cong-dan-doanh-nghiep.html
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II.2 Văn phòng Chính Phủ_ Công khai đề xuất 

Cán bộ chọn chức năng: VPCP Công khai Đề xuất của HH, DN, hệ thống hiển thị 

danh sách Đề xuất của Hiệp hội, doanh nghiệp từ đầu năm đến ngày hiện tại. 

 

Cán bộ có thể tìm kiếm theo: 

- Ngày công khai Đề xuất 

- Trạng thái của Đề xuất: 

+ Chờ duyệt: Đề xuất mới được gửi đến và chưa được xử lý 

+ Công khai: Đề xuất đã được công khai, chưa hết thời hạn công khai và chưa 

được phản hồi bởi Bộ, ngành chủ quản. 

+ Từ chối: Được từ chối  

- Trạng thái phản hồi: Trạng thái phản hồi của Bộ Ngành chủ quản 

- Đơn vị chủ quản: Tên đơn vị chủ quản 

- Nội dung tìm kiếm: từ khóa để tìm kiếm theo Tên, nội dung, mã Đề xuất 

- Trạng thái tiếp nhận của đơn vị chủ quản 

Cán bộ chọn nút  trên dòng Đề xuất để xem chi tiết và xử lý các nghiệp vụ: 
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Cán bộ có thể chỉnh sửa một số thông tin trên Đề xuất của HH, DN: 

+ Thời gian công khai lấy ý kiến 

+ Ngày đóng công khai 

+ Ngành kinh tế liên quan 

+ Bộ Ngành liên quan 

Cán bộ cần bổ sung thông tin: 

+ Cơ quan chủ quản: Chọn Bộ chủ quản tiếp nhận và phản hồi vướng mắc đề xuất. 

+ Số lượng đồng thuận tối thiểu để phản hồi. 
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Các chức năng xử lý nghiệp vụ: 

- Từ chối: Từ chối tiếp nhận ĐX của DN, HH. Cán bộ nhập lý do từ chối để gửi 

thông tin tới người gửi đề xuất.  

 

-  Công khai: Công khai Đề xuất của DN, HH trên Cổng tham vấn quy định kinh 

doanh. Các DN, HH có thể xem và chọn đồng thuận cho ĐX này. 

Cán bộ chọn nút Công khai trên phiếu và xác nhận công khai, phiếu chuyển trạng thái 

Công khai và các Bộ, Ngành có thể tiếp nhận và phản hồi lại ĐX này cho DN, HH. 

Sau khi công khai, Cán bộ VPCP có thể theo dõi trạng thái tiếp nhận của các Bộ ngành 

tại đây: 
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Nếu Bộ, Ngành từ chối tiếp nhận, chọn vào tên trạng thái “Từ chối” để xem chi tiết lý 

do. 

Sau khi công khai, hệ thống cho phép thay đổi thời gian công khai, Bộ Ngành liên quan, 

số lượng đồng thuận tối thiểu. Đề xuất được công khai hiển thị trên hệ thống Cơ sở dữ 

liệu và cổng tham vấn quy định kinh doanh tại trang: 

 

Cán bộ có thể xem kết quả đồng thuận, đánh giá trên ĐX hoặc phản hồi của các Bộ, 

Ngành tại: 

Tab Kết quả: xem kết quả đồng thuận và đánh giá phản hồi của HH.DN 

Tab Nội dung phản hồi: Xem kết quả phản hồi của các Bộ, ngành 
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Chi tiết giao diện Kết quả đồng thuận, đánh giá của DNHH như sau: 

 

Chi tiết giao diện Nội dung phản hồi: 

 

- Quay lại: Quay trở lại giao diện danh sách 
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II.3 Bộ Ngành _Tiếp nhận Đề xuất 

Cán bộ phụ trách tiếp nhận Đề xuất của DN, HH truy cập vào menu chức năng Quản lý 

Đề xuất > Chờ tiếp nhận, hệ thống hiển thị danh sách ĐX đang chờ tiếp nhận của Bộ 

từ đầu năm đến ngày hiện tại: 

 

Cán bộ có thể tra cứu toàn bộ ĐX đã được chuyển đến Bộ theo: 

+ Ngày gửi: Ngày DN, HH gửi ĐX 

+ Trạng thái tiếp nhận: Mặc định danh sách hiển thị các phiếu chờ tiếp nhận, có thể lọc 

theo các trạng thái khác như Đã tiếp nhận, Từ chối 

+ Nội dung tìm kiếm: tìm kiếm theo mã ĐX, Tên ĐX 

Cán bộ chọn nút Xem chi tiết  trên dòng ĐX, hệ thống hiển thị giao diện chi tiết như 

sau: 
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Nếu ĐX thuộc phạm vi xử lý của Bộ, cán bộ chọn nút [Từ chối] và nhập lý do Từ chối 

gửi VPCP: 
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Trạng thái tiếp nhận của phiếu chuyển sang “Từ chối”. 

Nếu ĐX thuộc phạm vi xử lý của Bộ, cán bộ chọn nút [Tiếp nhận]. Trường hợp ĐX của 

DN, HH không phù hợp, cán bộ vẫn tiếp nhận và phản hồi lại đơn vị gửi tại chức năng 

Phản hồi (thuộc menu chức năng ĐX Đã tiếp nhận). Phiếu ĐX chuyển trạng thái “Đã 

tiếp nhận”: 

 

II.4 Bộ Ngành_Phản hồi Đề xuất 

Cán bộ phụ trách phản hồi truy cập vào menu Quản lý Đề xuất > Đã tiếp nhận để phản 

hồi ĐX cho DN, HH. Hệ thống hiển thị danh sách ĐX đã tiếp nhận của Bộ: 

 

Cán bộ có thể tìm kiếm theo: 

-  Ngày công khai 

-  Trạng thái Đề xuất 

- Trạng thái phản hồi 
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- Nội dung tìm kiếm khác: Tìm kiếm theo mã, tên, nội dung tóm tắt của vướng 

mắc đề xuất. 

Các chức năng xử lý trên giao diện danh sách: 

- : Xem chi tiết Đề xuất 

-  : Xem kết quả đồng thuận Đề xuất và kết quả đánh giá phản hồi của DN, 

HH 

 

-  : Xem hoặc phản hồi Đề xuất 
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Cán bộ nhập nội dung thông tin: 

+ Nội dung phản hồi: Bắt buộc nhập 

+ Định hướng xử lý: Bắt buộc nhập  

+ File đính kèm: Không bắt buộc. 

Sau khi hoàn thành nội dung phản hồi, cán bộ chọn nút [Công khai] để gửi nội 

dung phản hồi cho DN, HH tới Bộ chủ quản và VPCP. 

Hoặc chọn [Lưu nháp] để lưu lại thông tin đã nhập. 

Nếu Bộ là đơn vị chủ quản tiếp nhận, phản hồi ĐX này của DN, HH, cán bộ xem 

được thông tin phản hồi của các đơn vị liên quan như sau: 

 

Cán bộ có thể cấu hình cho phép Công khai ( ) 

hoặc không công khai ( ) phản hồi của đơn vị 

liên quan trên Cổng Tham vấn quy định kinh doanh. 

Sau khi đơn vị chủ quản gửi công khai, nội dung phản hồi này sẽ được gửi tới 

doanh nghiệp, tổ chức, VPCP. Đề xuất chuyển trạng thái “Đóng” và công khai 

trên Cổng tham vấn quy định kinh doanh tại vùng danh sách Đề xuất của hiệp 

hội, doanh nghiệp đã đóng:  
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Hoặc hiển thị tại trang chi tiết: 

 
Thông qua Cổng Cơ sở dữ liệu và Tham vấn quy định kinh doanh, doanh nghiệp, 

hiệp hội có thể đánh giá và bình luận trên phản hồi của Bộ. 

Cán bộ có thể xem kết quả tại tab Kết quả: 
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