
 

 

 

Phụ lục 
PHÂN QUYỀN NGƯỜI DÙNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG PHẦN MỀM THỐNG 

KÊ, RÀ SOÁT QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

(Kèm theo Công văn số        /VPCP-KSTT  ngày     /10/2020 của  

Văn phòng Chính phủ) 
_______ 

1. Nguyên tắc quản lý người dùng tại Bộ, cơ quan 

- Mỗi Bộ, Cơ quan sử dụng chứng thư số của Bộ, Cơ quan mình để đăng ký 

01 tài khoản quản trị cấp cao trên Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng 

dịch vụ công quốc gia để quản lý, phân quyền người dùng là công chức, viên chức 

tại các Tổng Cục, Vụ, Cục, đơn vị. 

- Tài khoản quản trị cấp cao của Bộ, Cơ quan có thể phân cấp cho tài khoản 

quản trị tại Tổng Cục, Vụ, Cục đơn vị để chủ động quản lý người dùng. Các Tổng 

Cục, Vụ, Cục, đơn vị sử dụng chứng thư số của tổ chức được cấp bởi Ban Cơ yếu 

Chính phủ để đăng ký tài khoản quản trị. 

2. Nhóm người dùng 

Các nhóm người dùng: 

 

STT 
Mã nhóm 

người dùng 

Tên nhóm người 

dùng 
Mô tả 

1 DKKD_NL Nhóm Nhập liệu 

ĐKKD cấp Bộ/ cơ 

quan ngang Bộ và đơn 

vị trực thuộc 

Nhập liệu thống kê, rà soát các quy 

định hiện hành liên quan đến 

HĐKD hoặc Thống kê, rà soát các 

quy định dự kiến ban hành liên quan 

đến HĐKD thuộc cấp Tổng cục/ Vụ/ 

cục hoặc cấp Bộ. 

2 DKKD_GUIBC Nhóm Gửi báo cáo 

ĐKKD cấp Bộ/ cơ 

quan ngang Bộ và đơn 

vị trực thuộc 

Gửi báo cáo cho đơn vị giao thuộc 

cấp Bộ/ ngành đối với đơn vị trực 

thuộc hoặc từ Bộ/ ngành lên Chính 

phủ 

3 DKKD_TW Nhóm Quản trị 

ĐKKD cấp TW 

Quản trị hệ thống thực hiện quản trị, 

tổng hợp và giám sát thuộc cấp 

Chính phủ. 
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3. Thêm mới người dùng 

 Bước 1: Truy cập địa chỉ: https://nq68.baocaochinhphu.gov.vn/ và đăng 

nhập hệ thống với tài khoản quản trị cấp cao 

Bước 2:  Lựa chọn chức năng Quản trị Hệ thống, Quản trị người dùng và 

nhấn nút VNConnect 

 

 

Bước 3: Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới VNConnect. Thực hiện tìm 

kiếm tài khoản VNConnect theo họ tên, số chứng minh thư, số điện thoại hoặc 

email. Trường hợp phân cấp tài khoản quản trị cho các Tổng Cục, Vụ, Cục, đơn vị 

thuộc Bộ, Cơ quan thì lựa chọn Tổ chức và tìm theo Mã định danh của tổ chức. 

 

 

 

Kết quả sẽ hiển thị dữ liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. 

Bước 4: Chọn người dùng tài khoản VNConnect và cập nhật các thông tin 

phân quyền cho tài khoản VNConnect, cụ thể như sau: 
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- Cơ quản quản lý: Trong cây cơ cấu tổ chức mà quản trị đơn vị quản lý. 

- Nhóm người dùng: Chọn 1 trong 2 nhóm cho tài khoản quản trị của Bộ: 

+ Nhóm Nhập liệu QKKD cấp Bộ/ cơ quan ngang Bộ và đơn vị trực thuộc 

+Nhóm Gửi báo cáo QKKD cấp Bộ/ cơ quan ngang Bộ và đơn vị trực thuộc 

Các trường thông tin: Trạng thái, Tên đăng nhập, Họ và tên, CMT, Số điện 

thoại, Email sẽ được hiển thị theo thông tin đăng ký của người dùng và không được 

chỉnh sửa. 

Bước 5 : Ấn nút Thêm để hoàn tất việc thêm tài khoản VNConnect. 

Ghi chú: Nếu muốn thay đổi thông tin của tài khoản vnconnect, người dùng 

thực hiện ở chức năng Quản trị người dùng như sau: 

Bước 1: Chọn người dùng cần sửa 

Bước 2: Chọn vào các thông tin và chỉnh sửa theo yêu cầu 

Bước 3: Chọn nút “Lưu” để lưu lại. Hệ thống báo nếu lưu thành công 
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4. Xóa người dùng 

Bước 1: Chọn người dùng cần xóa -> Chọn “Xóa”  

Bước 2: Chọn “Đồng ý” 

 

 

5. Giao báo cáo cho các đơn vị cấp dưới 

Trong trường hợp Bộ, Cơ quan phân cấp cho công chức, viên chức các Tổng 

Cục, Vụ, Cục, đơn vị cập nhật quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thì các 

bước thực hiện giao báo cáo như sau 

Bước 1: Chọn chức năng Giao báo cáo từ menu hệ thống: Nghiệp vụ >> 

Giao báo cáo. Hệ thống sẽ hiển thị: 

 

 

 

Bước 2: Lựa chọn thông tin: 

- Chế độ báo cáo: chọn chế độ báo cáo “Thống kê quy định liên quan tới 

hoạt động kinh doanh” 

- Loại báo cáo: Tất cả 

- Đơn vị giao: Chính phủ 
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Hệ thống hiển thị danh sách các báo cáo như khu vực 3 ở trên giao diện. 

Bước 3: Chọn báo cáo cần giao ở phần khu vực 3 

Bước 4: Cung cấp các thông tin để thực hiện giao báo cáo: 

 

- (1) Chọn báo cáo cần giao. 

- (2) Chọn đơn vị cần giao 

- (3) Cung cấp yêu cầu thông tin báo cáo giao gồm: 

+ Kiểu kỳ báo cáo: chọn từ danh sách kiểu kỳ báo cáo  

+ Kỳ báo cáo: chọn từ danh sách 

+ Kỳ dữ liệu: chọn từ danh sách 

+ Ngày bắt đầu/kết thúc kỳ dữ liệu 

+ Ngày mở/ngày đóng 

+ Tự động giao kỳ sau: tích chọn nếu muốn tự động giao báo cáo này cho các 

đơn vị đã chọn cho các kỳ sau. 

+ Giao đơn vị trực thuộc: tích chọn nếu muốn giao báo cáo này cho các đơn 

vị con của đơn vị đã chọn.  

Bước 5: chọn nút Giao báo cáo . Hệ thống hiển thị thông báo yêu 

cầu xác nhận giao. 

Sau khi xác nhận, hệ thống gửi thông báo Giao báo cáo thành công: 
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Chọn  để xem lại danh sách đã giao: 

 

 

7. Hủy giao báo cáo 

Bước 1: Đăng nhập website và chọn chức năng Giao báo cáo: Nghiệp vụ >> 

Giao báo cáo: 

Bước 2: Chọn báo cáo và chọn Danh sách đã giao 

 

 

Hệ thống hiển thị: 
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Bước 3: Chọn báo cáo cần huỷ và chọn “huỷ giao” để huỷ giao báo cáo cho 

đơn vị. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận hủy giao. 

 

 

Sau khi xác nhận, hệ thống thông báo Huỷ giao báo cáo thành công 
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