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1 Giới thiệu chung 
 

Đề án Đơn giản hóa Thủ tục hành chính có 3 giai đoạn chính: 

1. Giai đoạn Thống kê 
2. Giai đoạn Rà soát 
3. Giai đoạn Thực thi 

Phần mềm Máy xén TTHC được xây dựng để phục vụ mục đích chuyên biệt của giai 
đoạn 1 và 2 của Đề án.  

Giai đoạn 1: người dùng sử dụng phần mềm vào công tác thống kê, bao gồm việc 
nghiên cứu, tìm hiểu, thu thập các thông tin về tất cả các thủ tục hành chính (TTHC) 
và văn bản (VB) liên quan theo đúng mục tiêu đề ra của Đề án, rồi nhập các dữ liệu 
về các thủ tục đó vào cơ sở dữ liệu của phần mềm. Mỗi TTHC và VB liên quan sẽ 
được nhập vào một hồ sơ riêng được tạo trong cơ sở dữ liệu.  

Giai đoạn 2: người dùng sử dụng phần mềm để hỗ trợ công tác rà soát, bao gồm 
nghiên cứu, tìm hiểu, thu thập ý kiến về từng TTHC và xây dựng các khuyến nghị.  

2 Giới thiệu phần mềm Máy xén thủ tục hành chính 
 

Phần mềm này có 3 giao diện chính: 

• Ứng dụng quản lý thể chế 
• Trang tin điện tử của TCTCT 
• Ứng dụng quản trị 

“Ứng dụng quản lý thể chế” là giao diện dành cho người dùng thuộc Tổ công tác 
chuyên trách (TCTCT) của Thủ tướng Chính phủ và các Tổ công tác (TCT) thực hiện 
đề án 30 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, cho phép nhập và rà soát dữ liệu về TTHC và văn bản pháp luật (hồ sơ TTHC, 
hồ sơ VB). 

“Trang tin điện tử của TCTCT” là giao diện dành cho công chúng truy cập để xem 
các hồ sơ TTHC đã nhập và đóng góp ý kiến về những TTHC cụ thể.    
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“Ứng dụng quản trị” là giao diện dành cho việc quản trị mạng, tạo lập tài khoản cho 
người dùng mới (tên người dùng và mật khẩu), quyền của người dùng, tạo thư mục 
mới cho TCT, xác lập các quyền quản lý.  

3 Khởi động 
 

Phần mềm Máy xén TTHC là một ứng dụng dựa trên nền internet. Để sử dụng ứng 
dụng này, người dùng cần có máy vi tính có kết nối internet. Người dùng có thể sử 
dụng phần mềm này tại bất kỳ địa điểm và thời gian nào nếu được cấp tài khoản 
người dùng với mật khẩu hợp lệ. 

3.1 Kết nối Internet 

Để sử dụng hiệu quả phần mềm Máy xén, máy tính của người dùng cần cài đặt hệ 
điều hành Windows XP hoặc Windows Vista và sử dụng trình duyệt Mozilla Firefox 
2.0 hoặc phiên bản cao hơn.  

3.2 Cấp quyền quản lý và quyền của người dùng 

Việc cấp quyền quản lý dựa trên quy chế nội bộ của TCTCT. TCTCT sẽ quyết định 
các quyền và đặc quyền của từng người dùng. Quyền của người dùng được phân cấp 
thành 3 loại chính: 

• Quyền thống kê 
• Quyền rà soát 
• Quyền quản lý 

Sau khi chấp thuận và xác lập quyền của người dùng, cán bộ quản trị hệ thống của 
TCTCT sẽ tạo lập tài khoản người dùng với các quyền, đặc quyền kèm theo và cấp 
cho người dùng tên và mật khẩu đăng nhập để sử dụng phần mềm.  

3.3 Phân cấp người dùng 

Phần mềm nhận dạng người dùng theo 4 phân cấp sau: 

• Cán bộ Tổ công tác: có quyền tạo và xem hồ sơ 
• Tổ trưởng Tổ công tác: có quyền tạo, xem, gửi/chuyển hồ sơ 
• Cán bộ TCTCT: có quyền xem, sửa, xem lại và gửi/chuyển hồ sơ 
• Tổ trưởng TCTCT: có quyền xem, sửa, xem lại, quản lý và chuyển hồ sơ theo 

hai chiều (chuyển đi và chuyển về) 
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Các quyền trên có thể sửa đổi bằng quyền quản lý. 

 

3.4 Hệ thống thư mục 

Hệ thống có 5 thư mục chính như sau: 

• Cá nhân 
• Mở 
• Công chúng 
• Công chúng nhận xét 
• Khóa 

Mỗi khi hồ sơ mới được tạo ra, theo mặc định nó sẽ được lưu trong thư mục “Cá 
nhân” của TCT. Mỗi TCT sẽ có 1 thư mục “Cá nhân” của mình. Tổng cộng có 84 thư 
mục riêng cho 84 tổ công tác. Cán bộ TCT tạo lập hồ sơ mới có quyền xem hoặc 
thay đổi hồ sơ trong thư mục của mình. Tổ trưởng TCT là người duy nhất có quyền 
chuyển hồ sơ từ thư mục “Cá nhân” của tổ sang thư mục “Mở”. 

 

 

TCT4 

TCTn 

TCT5 

TCT3 

TCT2 

TCT1 

Mở Cá nhân Công chúng 

   

Khóa Công chúng  
nhận xét 

 

 

 

 

 

 

Thư mục “Mở” là thư mục nội bộ dành cho tất cả cán bộ TCT và TCTCT. Cán bộ 
TCTCT là người duy nhất có quyền chuyển hồ sơ từ thư mục “Mở” sang thư mục 
“Công chúng”. 

Thư mục “Công chúng” hiển thị các hồ sơ công bố công khai cho người dân thông 
qua trang tin điện tử của TCTCT. Cán bộ TCTCT là người duy nhất có quyền chuyển 
hồ sơ từ thư mục “Công khai” sang thư mục “Công chúng nhận xét”. 

Thư mục “Công chúng nhận xét” cho phép công chúng góp ý kiến về các hồ sơ 
thông qua internet. Tổ trưởng TCTCT là người duy nhất có quyền chuyển hồ sơ từ 
thư mục “Công chúng nhận xét” sang thư mục “Khóa”.  

6 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm Máy xén thủ tục hành chính 

 

 

Tổ trưởng TCTCT cũng có quyền chuyển hồ sơ từ thư mục “Khóa” trở lại 
thư mục “Cá nhân” khi cần.  

3.5 Tên người dùng và mật khẩu 

Tên người dùng và mật khẩu sẽ được gửi vào địa chỉ email của người dùng sau khi 
đăng ký được duyệt. Người dùng phải lưu giữ các thông tin này cẩn thận. Người 
dùng có thể đổi mật khẩu sau khi đã đăng nhập vào phần mềm.  

4 Ứng dụng quản lý thể chế  
 

4.1 Kết nối với phần mềm 

Để bắt đầu làm việc trên phần mềm, người dùng sẽ được cấp  địa chỉ kết nối (địa chỉ 
IP), tên và mật khẩu đăng nhập. 

Kết nối với phần mềm được thực hiện qua một địa chỉ web có chứa ứng dụng. Địa 
chỉ này có thể truy cập bằng hai cách: qua Trang tin điện tử của TCTCT hoặc qua 
một địa chỉ do TCTCT cung cấp. 

 

Sau khi kích hoạt kết nối tới phần mềm, giao diện Cửa sổ đăng nhập (hình dưới đây) 
sẽ hiện ra để người dùng đăng nhập. 

4.2 Cửa sổ đăng nhập 

 

Nội dung Cửa sổ đăng nhập bao gồm: 

• “Tên người dùng” – ô nhập tên người dùng 
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• “Mật khẩu” – ô nhập mật khẩu 
• “Đăng nhập” – nút đăng nhập 
• “Quên mật khẩu?” – đường kết nối  

Để đăng nhập “Ứng dụng quản lý thể chế”, gõ tên người dùng và mật khẩu vào các 
ô tương ứng và nhấp chuột vào nút “Đăng nhập”.  

4.2.1 Tên người dùng hoặc mật khẩu không hợp lệ 

Nếu nhập sai tên người dùng và mật khẩu, phần mềm sẽ yêu cầu người dùng nhập 
lại đúng tên người dùng và mật khẩu.  

 

4.2.2 Quên tên người dùng hoặc mật khẩu 

Nếu quên tên người dùng hoặc mật khẩu, nhấp chuột vào đường kết nối “Quên mật 
khẩu”. Lúc đó, cửa sổ sau đây sẽ hiện trên màn hình: 

 

Để nhận mật khẩu mới, người dùng cần nhập địa chỉ email của mình đã đăng ký với 
hệ thống vào ô tương ứng rồi nhấp chuột vào nút “Tạo mật khẩu mới”. Phần mềm sẽ 
tạo một mật khẩu mới gửi đến địa chỉ email mà người dùng đã khai báo. 

4.2.3 Địa chỉ email không hợp lệ 

Nếu người dùng nhập sai địa chỉ email, phần mềm sẽ thông báo và yêu cầu người 
dùng nhập lại địa chỉ email chính xác. 
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Mật khẩu mới sẽ được tạo và gửi đến người dùng hợp lệ qua địa chỉ email chính xác 
do người dùng cung cấp. Địa chỉ email này là địa chỉ email do người dùng khai báo 
với “Ứng dụng quản lý thể chế” sau khi được TCTCT cung cấp tài khoản.  

4.3 Cửa sổ mặc định của Ứng dụng quản lý thể chế  

Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, cửa sổ mặc định của Ứng dụng quản lý 
thể chế sẽ hiện ra. 

 

Cửa sổ mặc định bao gồm 2 phần chính:  

• Phần không cố định 
• Phần cố định 

Phần không cố định là phần có nội dung thay đổi, phản ánh hoạt động hiện thời trên 
Ứng dụng quản lý thể chế. 
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Phần cố định là phần không thay đổi, nằm ngoài phạm vi các hoạt động hoặc quyền 
người dùng. Phần này bao gồm hai thanh công cụ: 

• Thanh công cụ hỗ trợ 
• Thanh công cụ chính 

 

Các thành phần chính của thanh công cụ: 

• Thanh công cụ hỗ trợ: 
o “Thông tin bản thân” 
o “Đánh dấu của tôi”  
o “Thông báo của tôi” 
o “Đăng xuất” 

• Thanh công cụ chính: 
o “Thảo luận”  
o “Hồ sơ TTHC” 
o “Hồ sơ VB” 
o “Nhận xét trực tuyến” 
o “Cơ quan hành chính” 
o “Đặc tính” 
o “Thống kê” 
o “Trợ giúp” 

Các chức năng trên có thể kích hoạt bất kỳ lúc nào trong khi người dùng đang truy 
cập Ứng dụng quản lý thể chế. 

5 Hồ sơ TTHC  
  

Để tạo một hồ sơ TTHC mới trên hệ thống, chọn nút “Hồ sơ TTHC” trên thanh công 
cụ chính.  
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5.1 Cửa sổ Hồ sơ TTHC 

Cửa sổ Hồ sơ TTHC chia thành hai phần chính: 

• Tìm kiếm  
o Tìm kiếm 
o Tìm kiếm nâng cao 

• Bảng thông tin 
o “Thay đổi gần nhất” – là danh sách các thay đổi mới nhất, kèm theo 

đường kết nối với các hồ sơ có sự thay đổi 
o Hồ sơ TTHC mới (“Tạo Thủ tục hành chính”)  
o “Cho xem tất cả thuộc Tổ công tác của tôi”  
o “Xem toàn bộ Hồ sơ TTHC chưa gửi”  

 

 

5.2 Tạo Hồ sơ TTHC mới 

Để tạo hồ sơ TTHC mới, nhấp chuột vào nút “Tạo Thủ tục hành chính” 
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Cửa sổ Tạo Thủ tục hành chính có ba phần chính: 

• Thống kê 
• Rà soát 
• Quản lý 
 

 
 

Trên cửa sổ Chỉnh sửa TTHC cũng hiển thị ba phần như trên và hai thông tin về ứng 
dụng như sau: 

• Số sêri mới ban hành: 003430 – thể hiện tổng số hồ sơ TTHC đã tạo cho đến 
thời điểm hiện tại trên ứng dụng 

• Người tạo hồ sơ: Ha Nam TCT1– thể hiện người chịu trách nhiệm tạo mới hồ 
sơ đó  

 

5.2.1 Giao diện của phần Thống kê TTHC 
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LƯU Ý QUAN TRỌNG: Để thoát khỏi Cửa sổ Tạo Thủ tục hành chính, người dùng 
phải nhấp chuột vào nút “Lưu” hoặc “Hủy bỏ” ở góc phải trên hoặc góc phải dưới 
cửa sổ. Tất cả các nút và đường kết nối khác đều bị khóa. Người dùng không 
được sử dụng chức năng “Quay lại” của trình duyệt Internet để quay lại 
cửa sổ màn hình trước đó. 

 

Phần Thống kê tại cửa sổ Tạo Thủ tục hành chính thể hiện phiên bản điện tử của 
Biểu mẫu 1. Phần này được thiết kế để người dùng dễ dàng sao chép-dán (copy-
paste) mọi dữ liệu từ Biểu mẫu 1 vào hệ thống. Ngoài ra, còn một số tiêu chí khác 
cho phép quản trị hệ thống có thể sử dụng, kiểm soát dễ dàng mọi hồ sơ trong ứng 
dụng. 

Cột đầu tiên của phần Thống kê hiển thị danh sách tất cả các câu hỏi có trong Biểu 
mẫu 1. Những câu hỏi có đánh dấu “*” là các ô bắt buộc phải điền. Nếu không, khi 
người dùng muốn lưu hồ sơ, ứng dụng sẽ báo lỗi và không cho phép lưu hồ sơ đó.  
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Trong phần Thống kê có nhiều ô nhập dữ liệu, danh mục thả xuống, công cụ tìm 
kiếm, ô chọn, thêm dòng, v.v...  Phần giải thích dưới đây sẽ theo đúng thứ tự hiển 
thị trên cửa sổ.  

“Hồ sơ số (1)”: số hồ sơ sẽ được Ứng dụng quản lý thể chế tạo tự động và gán cho 
mỗi TTHC. Số hồ sơ bao gồm 3 phần: (ví dụ trong số hồ sơ T-HNA-003477-TT) 

• T-HNA: ký hiệu/mã cơ quan hành chính  

Ký hiệu/Mã cơ quan HC được xác định theo 2 tiêu chí sau: 

 B - ký hiệu viết tắt của Bộ (B) để phân biệt với ký hiệu 
Tỉnh/thành phố (T) 

 HNA - ký hiệu viết tắt tên Bộ hoặc Tỉnh/thành phố 

• 003477: số TTHC 

Số TTHC được hệ thống tạo tự động và gán cho mỗi TTHC 

• TT: phần mở rộng 

Phần mở rộng thể hiện đây là hồ sơ TTHC (TT là viết tắt của 
“Thủ tục”) 

“Hồ sơ được tạo ngày”: ngày hồ sơ được tạo sẽ được hệ thống tạo tự động 

“Tên cơ quan thống kê (2)”: có 4 ô nhập dữ liệu: 

• Bộ/Tỉnh: được hệ thống tạo tự động dựa trên thông tin đăng nhập của 
người dùng 
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• Cấp vụ/huyện: nhập tên vụ/huyện (nếu có)  

• Cấp tổng cục: nhập tên tổng cục (nếu có) 

• Cấp xã: nhập tên xã (nếu có) 

“Tên TTHC (3)”: nhập tên thủ tục hành chính 

“Lĩnh vực thống kê (4)”: chọn từ 1-3 lĩnh vực thống kê có liên quan đến TTHC trong 
danh mục thả xuống.  

“Trình tự thực hiện – các bước (5)”: bao gồm các ô sau: 

1. “Tên bước”: nhập tên bước 

2.  “Mô tả bước”: nhập mô tả bước chi tiết 

3. Ô chọn: Nếu nhập sai các bước, đánh dấu vào ô chọn nằm cùng dòng với 
bước đã nhập sai dữ liệu rồi chọn tiếp nút “Bỏ lựa chọn”.  

Nếu có nhiều bước hơn số dòng có sẵn trên cửa sổ, chọn số dòng cần thêm 
rồi chọn “Thêm dòng” để hệ thống tạo thêm dòng. 

“Cách thức thực hiện (6)”: đánh dấu ô chọn tương ứng với cách thức thực hiện được 
áp dụng hoặc nhập dữ liệu vào ô “Khác” nếu cách thức thực hiện không có sẵn trên 
cửa sổ. 

 

“Hồ sơ - thành phần hồ sơ của TTHC (7)”: bao gồm các ô sau: 

1. “Thành phần hồ sơ”: nhập thành phần hồ sơ 

2. Ô chọn: Nếu nhập sai các bước, đánh dấu vào ô chọn nằm cùng dòng với 
bước đã nhập sai dữ liệu rồi chọn tiếp nút “Bỏ lựa chọn”.   

3. Số bộ hồ sơ: nhập số bộ hồ sơ cần có 

16 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm Máy xén thủ tục hành chính 

 

 

 

“Thời hạn giải quyết (8)”: nhập dữ liệu về thời hạn giải quyết 

“Cơ quan có thẩm quyền quyết định (9a)”: nhập tên cơ quan có thẩm quyền quyết 
định  

“Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu 
có) (9b)”: nhập tên cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân 
cấp thực hiện (nếu có) 

“Cơ quan trực tiếp thực hiện (9c)”: nhập tên cơ quan trực tiếp thực hiện 

“Cơ quan phối hợp (nếu có) (9d)”: nhập tên cơ quan phối hợp (nếu có) 

“Đối tượng thực hiện (10)”: chọn đối tượng thực hiện từ danh mục thả xuống 

“TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không (11)”: chọn 
Có/Không từ danh mục thả xuống. Nếu chọn Có, ứng dụng sẽ tự động tạo thêm 
trường nhập dữ liệu dưới đây. 

“Tên, số, ký hiệu VB quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai”: trường nhập dữ liệu này sẽ 
được hệ thống tạo tự động sau khi người dùng chọn Có từ danh mục thả xuống của 
câu hỏi 11 nói trên. Nhập tiếp dữ liệu như sau: 

1. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: nhập tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

2. Văn bản quy định: chọn nút “Tìm kiếm”, ứng dụng sẽ hiển thị cửa sổ pop-
up và người dùng có thể nhập một vài từ hoặc chữ cái trong tên của VB 
quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai đó. Ứng dụng sẽ tự động tìm kiếm trong 
cơ sở dữ liệu về VB đã có rồi liệt kê tên các VB chứa đựng các từ hoặc chữ 
cái mà người dùng đã nhập. Chọn VB liên quan từ danh sách liệt kê trên 
rồi chọn nút “Bổ sung đã chọn”, lúc đó ứng dụng sẽ tự động bổ sung các 
thông tin cần có trong Biểu mẫu 1. 
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Nếu trong danh sách liệt kê không có VB liên quan, điều này có nghĩa là 
VB đó chưa có hồ sơ trong cơ sở dữ liệu và cần phải tạo hồ sơ về VB đó. 
Mở cửa sổ mới và tạo hồ sơ VB cần thiết (xem phần “Tạo hồ sơ VB”). 

Nếu số lượng mẫu đơn, mẫu tờ khai cần điền nhiều hơn số ô có sẵn, chọn 
số dòng cần thêm rồi chọn nút “Thêm dòng”. Ứng dụng sẽ tự động tạo 
thêm dòng. 

“TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí (12)”: chọn Có/Không từ danh mục thả xuống. Nếu 
chọn Có, tiếp tục điền các dữ liệu sau: 

1. Tên phí: nhập tên phí, lệ phí 

2. Mức phí: nhập mức phí, lệ phí 

3. Văn bản quy định: chọn nút “Tìm kiếm”, ứng dụng sẽ hiển thị cửa sổ pop-
up và người dùng có thể nhập một vài từ hoặc chữ cái trong tên của VB 
quy định về mức phí, lệ phí đó. Ứng dụng sẽ tự động tìm kiếm trong cơ sở 
dữ liệu về VB đã có rồi liệt kê tên các VB chứa đựng các từ hoặc chữ cái 
người dùng đã nhập. Chọn VB liên quan từ danh sách liệt kê trên rồi chọn 
nút “Bổ sung đã chọn”, lúc đó ứng dụng sẽ tự động bổ sung các thông tin 
cần có trong Biểu mẫu 1.  

Nếu trong danh sách liệt kê không có VB liên quan, điều này có nghĩa là 
VB đó chưa có hồ sơ trong cơ sở dữ liệu và cần phải tạo hồ sơ về VB đó. 
Mở cửa sổ mới và tạo hồ sơ VB cần thiết (xem phần “Tạo hồ sơ VB”). 

Nếu số lượng phí, lệ phí cần điền nhiều hơn số ô có sẵn, chọn số dòng cần 
thêm rồi chọn nút “Thêm dòng”. Ứng dụng sẽ tự động tạo thêm dòng. 

 “Kết quả của việc thực hiện TTHC (13)”: chọn kết quả của việc thực hiện TTHC bằng 
cách đánh dấu vào các Ô chọn tương ứng, hoặc đánh máy vào ô “Khác” (trong 
trường hợp kết quả của việc thực hiện TTHC không nằm trong số các kết quả đã 
được liệt kê sẵn trên giao diện). 

“Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC (14)”: chọn Có/Không từ danh mục thả 
xuống. Nếu chọn Có, điền các dữ liệu sau: 
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1. Nội dung: nhập nội dung của yêu cầu/điều kiện 

2. Văn bản quy định: chọn nút “Tìm kiếm”, ứng dụng sẽ hiển thị cửa sổ pop-
up và người dùng có thể nhập một vài từ hoặc chữ cái trong tên của VB 
quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai đó. Ứng dụng sẽ tự động tìm kiếm trong 
cơ sở dữ liệu về VB đã có rồi liệt kê tên các VB chứa đựng các từ hoặc chữ 
cái mà người dùng đã nhập. Chọn VB liên quan từ danh sách liệt kê trên 
rồi chọn nút “Bổ sung đã chọn”, lúc đó ứng dụng sẽ tự động bổ sung các 
thông tin cần có trong Biểu mẫu 1. 

Nếu trong danh sách liệt kê không có VB liên quan, điều này có nghĩa là 
VB đó chưa có hồ sơ trong cơ sở dữ liệu và cần phải tạo hồ sơ về VB đó. 
Mở cửa sổ mới và tạo hồ sơ VB cần thiết (xem phần “Tạo hồ sơ VB”). 

Nếu số lượng yêu cầu/điều kiện cần điền nhiều hơn số ô có sẵn, chọn số 
dòng cần thêm rồi chọn nút “Thêm dòng”. Ứng dụng sẽ tự động tạo thêm 
dòng. 

 

 

“Căn cứ pháp lý của TTHC (15)”: để tìm văn bản (pháp luật) liên quan đến hồ sơ 
TTHC này, chọn nút “Tìm kiếm” để hệ thống tạo thêm trường nhập dữ liệu tìm kiếm. 
Nhập tên, số hoặc ký hiệu của VB cần tìm. Hệ thống sẽ tự động lọc ra một danh sách 
ngắn các hồ sơ có chứa tên, số hoặc ký hiệu đó. Chọn hồ sơ VB cần tìm từ danh 
sách rồi nhấp chuột vào nút “Bổ sung đã chọn”. Nếu có nhiều hồ sơ VB liên quan, 
lặp lại thao tác tìm kiếm đã nêu. Nếu chọn sai hồ sơ VB liên quan, bấm chuột vào hồ 
sơ VBQPPL đó rồi nhấp vào nút “Loại bỏ lựa chọn”. Nếu trong danh sách không có 
hồ sơ VB cần tìm, thì có nghĩa là hồ sơ đó chưa có trên hệ thống và người dùng cần 
tạo mới hồ sơ về VB liên quan đó. 

“TTHC liên quan”: nếu hồ sơ TTHC đang nhập có liên quan đến (những) hồ sơ TTHC 
khác, chọn nút “Tìm kiếm” để hệ thống tạo thêm trường nhập dữ liệu tìm kiếm. 
Nhập tên hoặc số hồ sơ TTHC cần tìm. Hệ thống sẽ tự động lọc ra một danh sách 
ngắn các hồ sơ có chứa tên hoặc số đó. Chọn hồ sơ TTHC có liên quan rồi nhấp 
chuột vào nút “Bổ sung đã chọn”. Nếu có nhiều hồ sơ TTHC liên quan, lặp lại thao 
tác tìm kiếm đã nêu. Nếu chọn sai hồ sơ TTHC liên quan, bấm chuột vào hồ sơ TTHC 
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đó rồi nhấp vào nút “Loại bỏ lựa chọn”. Nếu hệ thống không tạo ra danh sách các hồ 
sơ TTHC liên quan, có nghĩa là các hồ sơ đó chưa có trên hệ thống và người dùng 
cần tạo mới hồ sơ về TTHC tương ứng đó. 

“Nhận xét giai đoạn thống kê”: điền nhận xét, thông tin có liên quan đến công tác 
thống kê. Người dùng có thể đặt định dạng (format) cho các dữ liệu nhập vào bằng 
công cụ chỉnh sửa trực tuyến (Online Editor). 

“Các trang thông tin điện tử có liên quan”: nhập tên của trang thông tin điện tử có 
liên quan vào ô “Tên website”. Tại ô “Weblink”, người dùng cần nhập địa chỉ của 
trang thông tin điện tử  đó (ví dụ: http://www.chinhphu.vn). Nếu cần nhập nhiều 
trang thông tin điện tử, chọn nút “Thêm dòng” để hệ thống tạo thêm dòng. Nếu 
nhập sai tên trang thông tin điện tử, đánh dấu ô chọn bên cạnh rồi chọn nút “Bỏ lựa 
chọn”.  

“Các từ khóa”: nhập từ khóa về TTHC và ngăn cách mỗi từ/cụm từ bằng dấu phẩy 
(,). Sau này công cụ tìm kiếm trên hệ thống sẽ sử dụng các từ khóa này để tìm kiếm 
TTHC. 

5.2.2 Rà soát 

Người dùng phải được cấp quyền sử dụng để truy cập vào phần “Rà soát”. 

Phần Rà soát có 4 ô nhập dữ liệu, tại đó người dùng có thể chỉnh sửa nội dung bằng 
công cụ chỉnh sửa trực tuyến (Online Editor): 

• Tính pháp lý – phân tích khung pháp lý về TTHC, tính hợp pháp của TTHC 
• Sự cần thiết – phân tích tính cần thiết của TTHC 
• Sự hợp lý – phân tích tính hợp lý của TTHC 
• Nhận xét giai đoạn rà soát 

 
“Các khuyến nghị” – chọn khuyến nghị thích hợp từ danh mục thả xuống 
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5.2.3 Quản lý 

Người dùng phải được cấp quyền sử dụng để truy cập vào phần “Quản lý”. 
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“Bước”: chọn bước quy trình từ danh mục thả xuống. Hệ thống sẽ tự động tạo ngày 
tháng năm và người thực hiện. Nếu số bước nhiều hơn số dòng có sẵn, chọn “Thêm 
dòng” để hệ thống tạo thêm dòng. Nếu nhập sai một bước, đánh dấu vào ô chọn 
cùng dòng với bước đó rồi chọn nút “Bỏ lựa chọn”.  

5.2.4 Tài liệu gửi kèm 

Nếu TTHC có các tài liệu đính kèm như các mẫu đơn, mẫu tờ khai, phí, lệ phí, hoặc 
các tài liệu liên quan khác dưới dạng MS Office, PDF, v.v... nút ”Tài liệu gửi kèm” sẽ 
hỗ trợ việc này. Sau khi nhập xong dữ liệu vào phần thống kê (cửa sổ Chỉnh sửa 
TTHC) và chọn nút “Lưu”, ứng dụng sẽ tự động hiện lên một thông báo nhắc nhở 
người dùng đính kèm tất cả các tài liệu liên quan và tự động mở nút công cụ “Tài 
liệu gửi kèm”. 
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Cửa sổ Hồ sơ TTHC có 5 công cụ chính. Nút công cụ “Tài liệu gửi kèm” khi được 
chọn sẽ mở ra 2 phần chính: phía trái là bảng thông tin với danh sách các file đính 
kèm của hồ sơ đang mở, và bên phải là một thực đơn (menu) bao gồm 5 chức năng 
để đính kèm file: 

1. Đính kèm Biểu mẫu 1 và Biểu mẫu 2 

2. Đính kèm bất kỳ file nào  

3. Đính kèm mẫu đơn, tờ khai 

4. Đính kèm phí, lệ phí 

5. Đính kèm yêu cầu, điều kiện 
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Khi chọn một trong 5 chức năng trên, cửa sổ Chính sửa tài liệu gửi kèm sẽ mở ra với 
nội dung chính như sau: 

1. "Tên”: một danh mục thả xuống sẽ hiển thị tên các tài liệu đính kèm mà 
người dùng đã nhập trong cửa sổ Thống kê. Người dùng chọn tên tài liệu 
đính kèm cần thiết từ danh mục thả xuống và ứng dụng sẽ tự động kết nối 
tài liệu đính kèm đó với một câu hỏi cụ thể trong phần Thống kê và Biểu 
mẫu 1. 

2. “Browse”: khi nhấp chuột vào ô nhập dữ liệu, ứng dụng sẽ tự động mở 
chương trình quản lý file Windows Explorer giúp người dùng tìm kiếm tài 
liệu cần đính kèm. 

3. “Chú ý”: là ô nhập dữ liệu cho phép người dùng bổ sung ý kiến về tài liệu 
đính kèm. 
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Chọn nút “Lưu” để đính kèm tài liệu đã chọn. Nếu cần đính kèm nhiều tài liệu, hãy 
lặp lại thao tác trên. 

5.2.5 Nhận xét và trả lời 

Ứng dụng cho phép người dùng nhận xét và trả lời các ý kiến trực tuyến nhận được 
từ người dùng bên ngoài thông qua các chức năng sau: 

• Nhận xét mới (Biểu mẫu 3) 

• Biểu mẫu mới (email hoặc file) 

• Trả lời kiến nghị 
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Cửa sổ nhập dữ liệu nhận xét cho phép người dùng tùy ý nhập dữ liệu dưới dạng văn 
bản và bổ sung các tài liệu đính kèm. Người dùng có thể lựa chọn để dữ liệu đó 
được sử dụng như nhận xét nội bộ hoặc công bố trên trang tin điện tử của TCTCT. 
 

 
 

5.3 Tìm kiếm hồ sơ 

Để tìm kiếm một hồ sơ TTHC, chọn nút “Hồ sơ TTHC” trên thanh công cụ chính. Cửa 
sổ Hồ sơ TTHC sẽ hiện ra. 
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Trên cửa sổ Hồ sơ TTHC có hai phần chính: 

• Tìm kiếm  
o Tìm kiếm 
o Tìm kiếm nâng cao 

• Bảng thông tin 
o “Thay đổi gần nhất” – là danh sách các thay đổi mới nhất, kèm theo 

đường kết nối với các hồ sơ có sự thay đổi 
o Hồ sơ TTHC mới (“Tạo Thủ tục hành chính”) – đường kết nối 
o “Cho xem tất cả thuộc Tổ công tác của tôi” – đường kết nối 
o “Xem toàn bộ Hồ sơ TTHC chưa gửi” – đường kết nối 

 “Tìm kiếm” là công cụ tìm kiếm chính của hệ thống, trong đó việc tìm kiếm được 
thực hiện dựa trên từ khóa hoặc đoạn văn cụ thể và phạm vi tìm kiếm là toàn bộ cơ 
sở dữ liệu của hệ thống (các hồ sơ, các văn bản gửi kèm, các file PDF, nhận xét, 
v.v…). Để tìm kiếm nhanh hơn, người dùng có thể giới hạn phạm vi tìm kiếm trong 
một thư mục trên hệ thống hoặc một TCT cụ thể. Sau khi gõ các thuật ngữ cần tìm, 
chọn TCT và/hoặc thư mục trên hệ thống, nhấp chuột vào nút “Tìm kiếm”. 

“Tìm kiếm nâng cao” là công cụ tìm kiếm trong đó phạm vi tìm kiếm chỉ giới hạn 
trong số các hồ sơ đáp ứng các tiêu chí lọc mà người dùng chọn ra từ danh mục thả 
xuống. 
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“Thay đổi gần nhất” là thông tin về các thay đổi mới nhất trong hệ thống, kèm theo 
đường dẫn để nhanh chóng kết nối với các thay đổi đó, bất kể những thay đổi đó 
nằm trong một hồ sơ, nhận xét hay loại khác. 

“Xem tất cả” là đường kết nối với danh sách toàn bộ hồ sơ được xếp thứ tự theo lần 
sửa đổi gần nhất.  

Để tìm một hồ sơ TTHC cụ thể, nhập từ khóa vào ô “Tiêu đề” hoặc/và chọn các tiêu 
chí từ các danh sách thả xuống trong phần “Tìm kiếm nâng cao” rồi nhấp chuột vào 
nút “Tìm kiếm”. Hệ thống sẽ đưa ra kết quả tìm kiếm, có thể là một hoặc nhiều hồ 
sơ đáp ứng các tiêu chí cụ thể mà người dùng đã chọn. Để thuận tiện cho người 
dùng, danh sách này sẽ giới hạn tối đa là 20 hồ sơ hiển thị trên một trang; người 
dùng có thể di chuyển giữa các trang bằng cách nhấp chuột vào nút “trang trước” 
hoặc “trang sau” ở phía dưới mỗi trang. Kết quả tìm kiếm có thể được liệt kê theo 
thứ tự tăng dần hoặc giảm dần dựa trên các tiêu chí sau: 

• Số sê ri 

• Tên 

• Ngày chỉnh sửa    

Mỗi tiêu chí trên đều là đường kết nối cho phép sắp xếp lại kết quả tìm kiếm theo 
tiêu chí đó khi người dùng nhấp chuột vào. Các đường kết nối này nằm ở dòng trên 
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cùng của cột số 1, 2 và 4 trong bảng kết quả tìm kiếm. Cột cuối cùng (Thao tác) có 
đường kết nối đến cửa sổ Xem hồ sơ và cửa sổ Chỉnh sửa hồ sơ.  

 

5.4 Chỉnh sửa hồ sơ 

Cửa sổ Xem hồ sơ TTHC hiển thị tất cả các tiêu chí chuẩn áp dụng cho mọi hồ sơ 
TTHC cùng với các dữ liệu đã nhập vào hồ sơ. Cửa sổ xem hồ sơ cho phép người 
dùng lựa chọn các công cụ Xem hoặc Chỉnh sửa hồ sơ. 

 

Ứng dụng cho phép người dùng xem mọi văn bản, file, ý kiến nhận xét, mẫu đơn, 
mẫu tờ khai liên quan đã đính kèm tại cửa sổ xem hồ sơ. 
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5.4.1  Chuyển hồ sơ giữa các thư mục 

Để chuyển hồ sơ giữa các thư mục trong ứng dụng, tại cửa sổ Xem hồ sơ chọn nút 
công cụ “Quản lý”. 

 

Chọn thư mục mà hồ sơ sẽ được chuyển tới từ danh mục thả xuống, rồi chọn “OK”. 
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Các tùy chọn và công cụ chỉnh sửa chính nằm ở góc phải phía trên của cửa sổ, bao 
gồm các chức năng sau: 

“Thông báo khi có cập nhật”: sẽ bổ sung hồ sơ vào danh sách “Thông báo của tôi” 

“Đưa vào đánh dấu”:  sẽ bổ sung hồ sơ vào danh sách “Đánh dấu của tôi” 

“Chỉnh sửa”:  sẽ mở cửa sổ Chỉnh sửa hồ sơ (tương tự như với cửa sổ Tạo Thủ tục 
hành chính) 

 

5.4.2  Phiên bản hồ sơ 

“Phiên bản”: là đường kết nối với cửa sổ Phiên bản hồ sơ; đây là một công cụ mạnh 
hỗ trợ cho việc bảo vệ và sử dụng dữ liệu của Ứng dụng Quản lý Thể chế. Mỗi lần 
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người dùng mở một hồ sơ ra để chỉnh sửa, hệ thống sẽ tạo và lưu phiên bản mới 
trong khi vẫn giữ phiên bản cũ. Nhờ đó, mọi phiên bản đều được lưu giữ để đảm bảo 
an toàn dữ liệu, đồng thời cho phép người dùng linh hoạt trong việc chỉnh sửa, làm 
việc trên các phiên bản cũ. 

 

Theo mặc định của hệ thống, phiên bản gần nhất (“hiện tại”) sẽ nằm ở cuối danh 
sách. Để lựa chọn phiên bản muốn xem, người dùng chỉ cần nhấp chuột vào đúng 
phiên bản đó. Hệ thống sẽ mở phiên bản được lựa chọn bằng cửa sổ Xem hồ sơ. Sau 
khi được chỉnh sửa và lưu lại, phiên bản này sẽ trở thành phiên bản gần nhất. 

5.4.3  Sao chép/Copy hồ sơ 

Nếu hồ sơ cần tạo mới có nội dung gần giống với hồ sơ đã được tạo và lưu trong cơ 
sở dữ liệu, người dùng có thể sao chép/copy hồ sơ đã tạo thành một hồ sơ mới và 
chỉnh sửa trên hồ sơ đó, thay vì phải tạo một hồ sơ hoàn toàn mới và nhập toàn bộ 
dữ liệu. 
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Hồ sơ được sao lại sẽ được đánh dấu đỏ như hình trên tại mục số hồ sơ. Khi di chuột 
vào dấu đỏ đó, số hồ sơ gốc sẽ hiện ra. 

 

Mọi thay đổi trong hồ sơ mới (hồ sơ được sao lại) đều được đánh dấu đỏ tại các 
trường đã thay đổi. Khi di chuột vào dấu đỏ, đoạn văn bản hoặc đoạn tài liệu gốc sẽ 
hiện ra. 

5.4.4 Loại bỏ hồ sơ 

 “Loại bỏ”: đường kết nối này sẽ mở ra một thông báo yêu cầu xác nhận việc xóa bỏ 
hồ sơ hiện tại. Nhấn nút “OK” nếu người dùng muốn xóa, nhấn nút “Cancel” nếu 
không muốn xóa.   
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5.4.5  In hồ sơ 

“Xem trước khi in”: đường kết nối này sẽ mở ra cửa sổ Xem trước khi in theo định 
dạng HTML.  

“In”: đường kết nối này sẽ dẫn đến máy in đã cài đặt mặc định trên máy vi tính của 
người dùng. 

 

6 Thanh công cụ hỗ trợ 

6.1 Thông tin bản thân 

Cửa sổ “Thông tin bản thân” hiển thị thông tin về người dùng.  
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Ứng dụng cho phép người dùng đổi mật khẩu bằng cách chọn nút “Thay đổi mật 
khẩu”. 

 

Để đổi mật khẩu, cần nhập mật khẩu cũ hợp lệ, mật khẩu mới và gõ lại mật khẩu 
mới để xác nhận. 

Nếu mật khẩu cũ bị nhập sai, ứng dụng sẽ báo lỗi và yêu cầu nhập lại mật khẩu 
chính xác.  

 

Nếu đã nhập đúng mật khẩu cũ, nhưng mật khẩu mới và mật khẩu mới gõ lại để xác 
nhận không giống nhau thì ứng dụng sẽ báo lỗi và yêu cầu gõ lại mật khẩu mới 
chính xác.  

 

Khi nhấp chuột vào nút “Chỉnh sửa” trên cửa sổ Thông tin người dùng, ứng dụng sẽ 
cho phép thay đổi các dữ liệu cơ bản về người dùng. 
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Sau khi thay đổi “Tên” hoặc (thông tin) “Liên lạc”, chọn nút “Lưu” để hệ thống thay 
đổi các thông tin đó hoặc chọn nút “Hủy bỏ” nếu muốn hủy bỏ những thông tin thay 
đổi vừa thực hiện. 

6.2 Đánh dấu của tôi 

Chức năng này cho phép người dùng có thể đánh dấu bất kỳ hồ sơ nào mà họ quan 
tâm (thuộc lĩnh vực, quy định cụ thể, hồ sơ đang rà soát, v.v...) và sau đó có thể 
truy cập hồ sơ đó một cách dễ dàng.  

Cửa sổ Đánh dấu của tôi là danh sách các hồ sơ được chọn để truy cập nhanh. Để 
loại một hồ sơ nào đó ra khỏi danh sách, đánh dấu ô chọn nằm trước tên hồ sơ đó 
rồi chọn nút “Loại bỏ lựa chọn”. Hệ thống sẽ chỉ loại bỏ các hồ sơ đã được đánh dấu 
trong danh sách.  

 

Để bổ sung hồ sơ mới vào danh sách đánh dấu, người dùng có thể thực hiện tại cửa 
sổ Xem hồ sơ TTHC. Hướng dẫn chi tiết sẽ nêu ở các phần sau. 
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Nếu hồ sơ đã được đưa vào mục “Đánh dấu của tôi”, lựa chọn “Đưa vào đánh dấu” 
sẽ không hiển thị trên cửa sổ Xem hồ sơ TTHC nữa. 

 

6.3 Thông báo của tôi 

Chức năng này cho phép người dùng nhận thông báo bằng e-mail mỗi khi có sự thay 
đổi trong nội dung của hồ sơ đã được đánh dấu “Thông báo khi có cập nhật”, bất kể 
sự thay đổi đó dưới hình thức nào hay do ai thay đổi. Chức năng này rất hữu ích khi 
có nhiều người cùng làm việc trên một hồ sơ. 

Hồ sơ được đưa vào danh sách “Thông báo của tôi” bằng cách nhấp chuột vào nút 
“Thông báo khi có cập nhật” trên cửa sổ xem Hồ sơ TTHC, thao tác tương tự như với 
“Đánh dấu của tôi”.  
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Để đồng ý đưa vào thông báo, chọn “OK”. 

Để loại một hồ sơ nào đó ra khỏi danh sách, đánh dấu ô chọn nằm trước tên hồ sơ 
đó rồi chọn nút “Bỏ lựa chọn”. Hệ thống sẽ chỉ loại bỏ các hồ sơ đã được đánh dấu 
trong danh sách.  

 

Nếu hồ sơ đã được đưa vào mục “Thông báo của tôi”, lựa chọn “Thông báo khi có 
cập nhật” sẽ không hiển thị trên cửa sổ Xem hồ sơ TTHC nữa. 
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6.4 Đăng xuất 

“Đăng xuất”: là đường kết nối để người dùng đăng xuất và đóng ứng dụng. 

7 Thanh công cụ chính 

7.1 Thảo luận  

Cửa sổ “Thảo luận” là cửa sổ đầu tiên trong ứng dụng sẽ mở ra sau khi đăng nhập 
vào hệ thống. Chức năng chính của cửa sổ này là cho phép người dùng trao đổi 
thông tin trực tuyến.   

 

Cửa sổ “Thảo luận”, ngoài thanh công cụ chính và thanh công cụ hỗ trợ, có 4 phần 
chính như sau: 

• Tìm kiếm (thảo luận) 
• Thảo luận 
• Thay đổi gần nhất  
• Bài mới 

“Thay đổi gần nhất” là thông tin về các thay đổi mới nhất trên hệ thống, kèm theo 
đường dẫn tắt đến các thay đổi đó, bao gồm các thay đổi về hồ sơ, ý kiến và các đối 
tượng khác. 

“Tìm kiếm (thảo luận)” là công cụ tìm kiếm hỗ trợ tìm kiếm dữ liệu trên cơ sở dữ liệu 
của bảng thông tin trực tuyến này.  
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“Thảo luận” là danh sách liệt kê tất cả các chủ đề thảo luận, kèm theo các thông tin 
bổ sung như: 

• Số lần trả lời 
• Ngày, thời gian, tên tác giả của chủ đề 
• Ngày, thời gian, tên tác giả của bài trả lời cuối về một chủ đề 

Mỗi chủ đề là một đường kết nối với danh sách toàn bộ các trả lời, thảo luận về chủ 
đề đó.  

 

Cửa sổ Chủ đề cho phép người dùng di chuyển giữa các chủ đề bằng cách nhấp 
chuột vào nút “Chủ đề trước” hoặc “Tiếp theo”. Tương tự, người dùng cũng có thể 
chỉnh sửa các bài trả lời của mình hoặc tạo trả lời mới bằng cách chọn nút “Chỉnh 
sửa” hoặc “Trả lời mới”. Cửa sổ Trả lời mới cho phép soạn và chỉnh sửa ý kiến đóng 
góp. Nếu người dùng muốn ý kiến của mình được công bố hoặc hủy bỏ, có thể chọn 
“Lưu” hoặc “Hủy bỏ”.    
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“Bài mới” là đường kết nối cho phép tạo chủ đề mới. Cửa sổ “Bài mới” tương tự như 
cửa sổ “Trả lời mới”. Chọn nút “Lưu” hoặc “Hủy bỏ” để công bố hoặc hủy bỏ chủ đề.  

7.2 Hồ sơ VB 

 Hồ sơ VB (văn bản) được kết cấu tương tự như Hồ sơ TTHC, với các chức năng 
tương tự. 
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7.3 Nhận xét trực tuyến 

Tính năng này kết nối trực tiếp với trang thông tin điện tử chính thức của TCTCT và 
các phản hồi trực tuyến nhận được từ công chúng. Cửa sổ Nhận xét trực tuyến hiển 
thị danh sách các ý kiến và phản hồi trực tuyến. 

7.4 Cơ quan hành chính 

Cửa sổ Cơ quan hành chính là danh sách tất cả các cơ quan hành chính.  

7.5 Đặc tính 

 

Cửa sổ Đặc tính là danh sách tất cả các đặc tính xác định các tiêu chí hoặc thông tin 
cụ thể liên quan đến thủ tục hành chính.  
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7.6 Trợ giúp 

Cửa sổ Trợ giúp có chứa Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Máy xén thủ tục 
hành chính do TCTCT phát hành (tài liệu này). Người dùng có thể nhấp chuột vào 
tên tài liệu để tải xuống máy vi tính của mình. 
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