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A. GIỚI THIỆU, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



I. Quy trình thực hiện

Sở, ngành tỉnh UBND cấp tỉnh Vụ , cục, đơn vị Bộ, cơ quan 
ngang bộ 

Văn phòng 
Chính phủ

TH biểu rà 
soát, đề xuất 
phương án PC

Biểu mẫu, báo 
cáo phương án 
của UBND cấp 

tỉnh Biểu tổng hợp 
phương án của 
các địa phương

Biểu tổng hợp 
phương án của 
các địa phương

TH biểu rà 
soát, đề xuất 
phương án PC

Biểu mẫu, báo 
cáo phương án 

của bộ, 
cơ quan

Biểu tổng hợp
phương án của
các bộ, cơ quan

Biểu tổng hợp, 
phân tích

Tra cứu phương án



II. Tài khoản và các chức năng

Tài khoản Nhập liệu

Công chức các vụ, cục, đơn vị thuộc 

Bộ, cơ quan; công chức các sở, ngành tỉnh

Tài khoản Tổng hợp

Công chức tổng hợp của Văn phòng bộ, 

cơ quan, UBND cấp tỉnh

Tài khoản Duyệt phương án

Lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương;

Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc



III. Hướng dẫn sử dụng Biểu mẫu rà soát

1. Đăng nhập Hệ thống

Đăng nhập Hệ thống: https://baocaochinhphu.gov.vn/



2. Thực hiện Biểu mẫu rà soát





Phần I. Thông tin chung

Chuyển sang phần tiếp theo



Phần II. Rà soát, đánh giá

1. Sử dụng các tính năng hỗ trợ

Tra cứu ví dụ

Tra cứu thành phần hồ sơ, YCĐK



Phần II. Rà soát, đánh giá

2. Lựa chọn các đáp án, nhập nội dung đề xuất phân cấp

Nội dung bắt buộc nhập

Nội dung không bắt buộc nhập

Tích chọn đáp án



Phần III. Phương án đề xuất

Tích chọn phương án

Nhập nội dung đề xuất

Chọn cơ quan phân cấp được đề nghị



Phần IV. Văn bản cần sửa đổi bổ sung

1. Lựa chọn văn bản cần sửa đổi

2. Nhập Điều, Khoản, Điểm cần sửa đổi
3. Nhập nội dung cần sửa đổi

1. Văn bản quy định về TTHC



Phần IV. Văn bản cần sửa đổi bổ sung

2. Nhập thông tin văn bản cần sửa đổi

3. Nhập Điều, Khoản, Điểm cần sửa đổi 4. Nhập nội dung cần sửa đổi

2. Văn bản khác

1. Thêm mới văn bản cần sửa đổi



Lưu, hoàn thành phương án

Tích hoàn thành phương án

Lưu thông tin, trường hợp cần đợi ý kiến tham gia, tham vấn của cơ quan liên quan...



B. THỰC HÀNH KHAI THÁC, SỬ DỤNG


