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        Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Triển khai nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 84/NQ-CP 

ngày 29 tháng 05 năm 2020 về việc "xây dựng Đề án thí điểm đổi mới việc thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính", 

Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương cung cấp một số thông tin về hiện trạng ứng dụng công nghệ thông 

tin tại Bộ phận một cửa, cụ thể: (1) Về Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông 

tin một cửa điện tử; (2) Về nhân sự, trang thiết bị, số hóa hồ sơ tại: Trung tâm 

phục vụ hành chính công cấp tỉnh và Bộ phận 1 cửa cấp huyện, cấp xã. 

Việc cập nhật thông tin qua Phiếu Khảo sát số PKS20210226001 trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy trình như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị sử dụng tài khoản quản trị cấp cao phân quyền xử 

lý phiếu khảo sát cho cán bộ đầu mối được giao báo cáo, cung cấp thông tin. 

2. Cán bộ đầu mối thực hiện cập nhật thông tin Phiếu khảo sát tại chức 

năng “Báo cáo khảo sát” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ 

quantri.dichvucong.gov.vn; và gửi về Văn phòng Chính phủ qua Hệ thống trước 

ngày 08 tháng 03 năm 2021 (Tài liệu hướng dẫn tại Phụ lục 1). 

Đầu mối Văn phòng Chính phủ: đ/c Nguyễn Đình Lợi, điện thoại 

080.40551, 0984688909; thư điện tử: nguyendinhloi@chinhphu.vn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VPCP: BTCN; 

- Lưu: VT, KSTT ĐL (2). 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
 

 

 

Mai Tiến Dũng 

 

  

https://quantri.dichvucong.gov.vn/
mailto:nguyendinhloi@chinhphu.vn
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Phụ lục 1 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG BÁO CÁO KHẢO SÁT 

TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA 

 (Kèm theo Công văn số        / VPCP- KSTT  ngày    tháng    năm    

của Văn phòng Chính phủ) 

 

I. GIỚI THIỆU 

1. Mục đích 

Tài liệu nhằm mục đích hướng dẫn Cán bộ đầu mối được Bộ, ngành, địa 

phương giao nhiệm vụ thực hiện báo cáo khảo sát (sau đây gọi tắt là Đầu mối 

báo cáo) truy cập, sử dụng Hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia cung cấp 

thông tin, báo cáo, khảo sát do theo quy định hoặc đề nghị của Văn phòng Chính 

phủ. 

2. Cách thức thực hiện 

 Cán bộ đầu mối truy cập hệ thống https://quantri.dichvucong.gov.vn/ , 

chọn chức năng Hỗ trợ >> Báo cáo khảo sát để thực hiện trả lời khảo sát khi có 

đề nghị. 

Có hai cách để thực hiện trả lời phiếu khảo sát, báo cáo: 

- Cán bộ đầu mối nhập trực tiếp từ Phiếu khảo sát được giao; 

- Tổng hợp thông tin từ các đơn vị cấp dưới trực tiếp (như UBND tỉnh giao 

xuống các huyện). 

Hướng dẫn chi tiết cách thức thực hiện tại Phần II. 

Lưu ý: Đầu mối báo cáo là cán bộ đã có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia do Tài khoản quản trị cấp cao của Bộ, ngành, địa phương phân quyền. 

 

II. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT 

1. Trả lời phiếu khảo sát 

Cán bộ đầu mối được Bộ, ngành, địa phương giao nhiệm vụ thực hiện báo 

cáo khảo sát (sau đây gọi tắt là Đầu mối báo cáo) truy cập vào hệ thống 

https://quantri.dichvucong.gov.vn/ , chọn chức năng Hỗ trợ >> Báo cáo khảo 

sát để thực hiện trả lời khảo sát khi có đề nghị. 

- Mô tả: Chức năng cho phép Đầu mối báo cáo quản lý, tra cứu các phiếu  

khảo sát đã được giao cho cơ quan, đơn vị (không bao gồm phiếu đã bị hủy). 

- Cách thức thực hiện: Chọn chức năng Hỗ trợ >> Báo cáo khảo sát >> 

Nhập liệu báo cáo. 

- Giao diện danh sách phiếu khảo sát của đơn vị: 

https://quantri.dichvucong.gov.vn/
https://quantri.dichvucong.gov.vn/
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Nếu cán bộ đã giao phiếu khảo sát xuống đơn vị cấp dưới, phiếu sẽ không 

hiển thị ở danh sách Nhập liệu báo cáo. Đơn vị sẽ gửi trả lời khảo sát bằng kết 

quả tổng hợp từ các đơn vị trực thuộc. 

Một số trạng thái phiếu: 

- Mới: trạng thái mới giao, chưa được nhập liệu; 

- Đang nhập liệu/ tổng hợp: đơn vị được giao đã nhập liệu và lưu ít nhất 1 

lần. Trường ở đang nhập liệu, tổng hợp mà cấp trên hủy giao, thực hiện giao lại 

thì hệ thống hiển thị lại dữ liệu đã nhập. 

- Trình cấp đơn vị giao: Phiếu trả lời khảo sát đã được gửi lên cấp trên. 

- Bị từ chối: Đơn vị giao từ chối phiếu khảo sát của đơn vị. Cán bộ có thể 

trả lời lại và gửi cơ quan cấp trên. 

Cán bộ chọn   để xem lại phiếu khảo sát đã trả lời hoặc trả lời phiếu 

khảo sát mới. 

*) Các dạng câu hỏi khảo sát: 

- Dạng câu hỏi chỉ chọn 1 câu trả lời 

 
- Dạng câu hỏi chọn nhiều câu trả lời: 

 
- Dạng câu hỏi trả lời dạng văn bản:  
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- Dạng câu hỏi trả lời dạng số: 

 
Trường hợp Đầu mối chưa mong muốn trình gửi phiếu trả lời, chọn nút 

[Lưu] để lưu dữ liệu đã nhập. 

Yêu cầu hoàn thành tất cả các câu hỏi trước khi gửi phiếu đi. Chọn nút 

[Trình đơn vị giao] để gửi phiếu cho cơ quan đề nghị báo cáo.  

Phiếu chỉ có thể được cập nhật khi đơn vị giao từ chối, trả lại phiếu. 

Phiếu khảo sát đã hết hạn chỉ cho phép xem, không cho phép sửa và gửi đi. 

2. Giao phiếu khảo sát 

Mô tả: Chức năng cho phép thực hiện giao phiếu, hủy giao phiếu, quản lý 

thông tin giao phiếu. Mỗi đơn vị được giao phiếu khảo sát có thể tiếp tục giao 

phiếu xuống đơn vị cấp con liền kề. Cán bộ không thể giao phiếu cho đơn vị cấp 

dưới nếu phiếu đã từng được trả lời.   

Lưu ý: Nếu Tỉnh giao phiếu khảo sát xuống Huyện, Huyện giao phiếu khảo 

sát xuống Xã.  

Khi Tỉnh tổng hợp kết quả khảo sát thì tổng hợp trực tiếp kết quả của các 

đơn vị cấp xã. 

Đường dẫn: Hỗ trợ >> Báo cáo khảo sát >> Giao báo cáo 

 

Cán bộ chọn vào nút  để mở giao diện giao báo cáo. Hệ thống hiển thị 

như sau: 
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Cán bộ có thể giao, hủy giao cho các đơn vị cấp dưới (tỉnh > huyện > xã). 

Một phiếu khảo sát chỉ giao 1 lần cho 1 đơn vị. Cán bộ có thể hủy giao 

phiếu ở bất kỳ thời điểm nào (ngay cả khi phiếu đã được nhập liệu, tổng hợp). 

Các phiếu hủy sẽ không hiển thị ở màn hình nhập liệu và tổng hợp kết quả khảo 

sát của đơn vị con. 

Thông tin giao phiếu khảo sát đã hết hạn không được chỉnh sửa, chỉ được 

xem. 

Một số trạng thái phiếu khảo sát trên màn hình cán bộ nhập liệu khi được 

giao: 

- Mới: trạng thái mới giao, chưa được nhập liệu; 

- Đang nhập liệu/ tổng hợp: đơn vị được giao đã nhập liệu và lưu ít nhất 1 

lần. Trường ở đang nhập liệu, tổng hợp mà cấp trên hủy giao, thực hiện giao lại 

thì hệ thống hiển thị lại dữ liệu đã nhập. 

- Trình cấp đơn vị giao: Phiếu trả lời khảo sát đã được gửi lên cấp trên. 

- Bị từ chối: Đơn vị giao từ chối phiếu khảo sát của đơn vị 

3. Tổng hợp kết quả khảo sát 

Mô tả: Chức năng cho phép đơn vị giao phiếu khảo sát có thể tổng hợp kết 

quả khảo sát của các đơn vị cấp con liền kề (đơn vị được giao trả lời). 

Đường dẫn: Hỗ trợ >> Báo cáo khảo sát >> Tổng hợp phiếu khảo sát 

- Cán bộ truy cập vào chức năng, hệ thống hiển thị danh sách các phiếu 

khảo sát đã/ cần tổng hợp: 
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Nếu phiếu khảo sát đã gửi bị từ chối, cán bộ chọn  để xem ý kiến của 

đơn vị cấp trên. 

Cán bộ chọn  để mở màn hình tổng hợp kết quả khảo sát: 
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- Một số thông tin cần lưu ý: 

+ Chọn [Danh sách câu hỏi] để xem danh sách câu hỏi, lựa chọn cụ thể 

1 câu hỏi. 

+ Chọn [Xem bảng tổng hợp] để xem danh sách câu trả lời dạng số hoặc 

dạng văn bản của các đơn vị cấp con. Màn hình bảng tổng hợp như sau: 



8 
 

8 

 

 
+ Chọn [Xem] trên dòng kết quả tổng hợp của câu hỏi lựa chọn một/ 

nhiều câu trả lời để xem danh sách đơn vị đã lựa chọn câu trả lời tương ứng. 

Màn hình hiển thị như sau: 

 
+ Chọn [Từ chối] để từ chối, trả lại phiếu khảo sát của một hoặc nhiều 

đơn vị:  
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+ Chọn [Tổng hợp] để tổng hợp dữ liệu từ các đơn vị đã gửi. Hệ thống mặc 

định hiển thị/ tích chọn tổng hợp tất cả các dữ liệu của các đơn vị đã gửi (không 

bao gồm đơn vị đã từ chối). 



10 
 

10 

 

 
+ Chọn nút [Trình đơn vị giao] để gửi kết quả tổng hợp lên đơn vị cấp trên; 

+ Người dùng không thể chọn Tổng hợp, Từ chối, Trình đơn vị giao khi 

chưa có đơn vị cấp dưới gửi trả lời khảo sát./. 
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