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I.3 Cách sử dụng ..................................................................................................................... 4 
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I MỞ ĐẦU 

I.1 Mục đích tài liệu 

Tài liệu nhằm hướng dẫn cán bộ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tại Địa phương thực 

hiện tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. Đồng thời, hướng dẫn cán bộ tiếp nhận có thể theo dõi 

tình hình xử lý các PAKN đã tiếp nhận 

I.2 Phạm vi 

Sử dụng cho cán bộ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị ở Địa phương 

I.3 Cách sử dụng 

 

I.4 Các quy ước đánh máy 

 

I.5 Tài liệu liên quan 

STT Tên Tài liệu Tên file 

1.  Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm 
DVCQG_RD_PAKN_SRS_v1.0 

I.6 Giải thích từ ngữ và các chữ viết tắt 

Thuật ngữ Ý nghĩa 

NSD Người sử dụng 

PAKN Phản ánh kiến nghị 

DVCQG Dịch vụ công quốc gia 

BBN/ĐP Bộ ngành/Địa phương 

TTHC Thủ tục hành chính 

II HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

II.1 Đăng nhập hệ thống 

NSD truy cập vào đường dẫn https://pakn.dichvucong.gov.vn, nhập thông tin tên đăng nhập 

và mật khẩu đã được cung cấp để truy cập hệ thống 

https://pakn.dichvucong.gov.vn/
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II.2 Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị 

Sau khi đăng nhập thành công, NSD lựa chọn “Tiếp nhận PAKN”, hệ thống hiển thị menu: 

 

Ý nghĩa của từng menu: 

STT Chức năng Mô tả Ghi chú 
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1 Phản ánh chờ tiếp 

nhận 

Quản lý danh sách các PAKN mà cán bộ 

VPCP chuyển đến cơ quan hoặc công dân 

khi gửi PAKN chọn cơ quan xử lý 

 

2 Phản ánh đang xử 

lý 

Quản lý danh sách phản ánh đang xử lý 

(phản ánh cơ quan đã tiếp nhận và chuyển 

đến các đơn vị bên dưới xử lý) 

 

3 Phản ánh đã hoàn 

thành 

Quản lý danh sách các PAKN đã hoàn 

thành và công khai kết quả ra ngoài cho 

người dân tổ chức theo dõi. 

 

4 Phản ánh từ chối 

tiếp nhận 

Quản lý danh sách PAKN mà đơn vị ko 

tiếp nhận (gửi từ công dân) 

 

5 Phản ánh tiếp nhận 

trực tiếp 

Cho phép tài khoản tiếp nhận ở địa 

phương có thể nhập các PAKN từ các 

nguồn khác gửi đến đơn vị và chuyển đến 

đơn vị xử lý tương ứng 

 

6 Phản ánh chờ bổ 

sung thông tin 

Quản lý danh sách PAKN đang chờ người 

dân, doanh nghiệp bổ sung thêm tài liệu 

theo yêu cầu của người tiếp nhận tại địa 

phương 

 

7 Phản ánh chờ công 

khai 

Quản lý danh sách PAKN đang chờ công 

khai lên cổng DVCQG 

 

8 Phản ánh bị trả lại  Quản lý danh sách PAKN chuyển đến đơn 

vị khác nhưng bị trả lại  

 

9 Phản ánh chuyển 

đơn vị khác 

Trường hợp phản ánh chuyển ko đúng, 

cho phép chuyển sang đơn vị khác 

 

II.2.1 Phản ánh chờ tiếp nhận 

 Mô tả: Chức năng này cho phép NSD quản lý toàn bộ danh sách PAKN chờ tiếp nhận 

gửi đến đơn vị. 

 Hướng dẫn sử dụng chức năng 

NSD bấm chọn menu Tiếp nhận PAKNPhản ánh chờ tiếp nhận: 
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Hệ thống hiển thị màn hình danh sách PAKN chờ tiếp nhận: 

 

II.2.1.1 Tìm kiếm PAKN 

NSD có thể tìm kiếm PAKN theo các tiêu chí sau: 

- Mã số tìm kiếm: Nhập thông tin Số PAKN 

- Tên cá nhân, tổ chức: Nhập tên cá nhân, tổ chức gửi PAKN 
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Ngoài ra, NSD có thể tìm kiếm PAKN theo những tiêu chí khác bằng cách bấm vào nút 

“Tìm kiếm nâng cao”. Hệ thống hiển thị màn hình sau: 

 

NSD nhập thông tin tìm kiếm nâng cao, bao gồm: 

- Địa chỉ chi tiết: NSD nhập địa chỉ của cá nhân, tổ chức gửi PAKN 

- Ngày gửi phản ánh: NSD nhập ngày tháng năm theo định dạng dd/mm/yyyy hoặc 

lựa chọn trong lịch ngày gửi phản ánh từ ngày đến ngày 

Sau khi nhập thông tin tìm kiếm, NSD bấm nút “Tìm kiếm”. Hệ thống hiển thị danh sách 

kết quả theo đúng tiêu chí tìm kiếm NSD đã nhập. 

II.2.1.2 Tiếp nhận PAKN 

Trên danh sách PAKN hiển thị các thông tin: 

- Số PAKN: hệ thống sinh tự động 

- Tên người gửi: Tên cá nhân/tổ chức đã gửi PAKN 

- Địa chỉ: Địa chỉ của cá nhân/tổ chức gửi PAKN 

- Ngày gửi: Ngày cá nhân/tổ chức gửi PAKN hoặc VPCP gửi đơn vị 
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- Trạng thái xử lý: Trạng thái “Mới tiếp nhận VPCP” là trạng thái cá nhân/doanh 

nghiệp  mới gửi PAKN tới VPCP hoặc cá nhân/doanh nghiệp mới gửi PAKN nhưng 

không lựa chọn đơn vị tiếp nhận 

NSD bấm chọn “Số PAKN” để xem chi tiết PAKN và xử lý PAKN 

 

 Xem các thông tin PAKN (Các thông tin này không được phép sửa) bao gồm: 

- Thông tin phản ánh kiến nghị 

- Hình thức phản ánh 

 

- Thông tin người gửi phản ánh 
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- File đính kèm PAKN 

 Đối với những PAKN do cá nhân/tổ chức gửi đến đơn vị thì NSD phân loại PAKN 

 

- NSD thực hiện chọn loại PAKN:  

 
- NSD gắn TTHC tương ứng với nội dung PAKN: bấm nút “Chọn TTHC” để chọn 

TTHC liên quan đến nội dung PAKN. 

 Tìm kiếm thủ tục: NSD có thể tìm kiếm TTHC theo tên, lĩnh vực. Bấm nút 

“Tìm kiếm”. 

 Hệ thống hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm 
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 Lựa chọn chức năng: 

o NSD tích chọn vào ô trống phía trước thủ tục cần chọn và bấm Lưu để 

lựa chọn thủ tục cho PAKN tương ứng. Hệ thống hiển thị TTHC vừa chọn 

ngoài danh sách 

 
o Hoặc NSD bấm “Thoát” để rời khỏi màn hình lựa chọn thủ tục. Hệ thống 

không hiển thị TTHC đã chọn ngoài danh sách. 

 Tiếp nhận phản ánh kiến nghị 
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Trường hợp 1: Nếu PAKN thuộc thẩm quyền xử lý của đơn vị thì cán bộ tiếp nhận chọn 

“Thuộc thẩm quyền” và thực hiện nhập các thông tin xử lý bao gồm: 

Chọn đơn vị: mặc định là UBND tỉnh/thành phố nếu thuộc thẩm quyền của UBND 

tỉnh/thành phố. Hoặc chọn đơn vị xử lý cấp dưới nếu PAKN thuộc thẩm quyền xử 

lý của đơn vị cấp dưới. 

- Lý do chuyển: Nhập ý kiến xử lý trước khi chuyển cho cán bộ chuyên môn xử lý 

tiếp theo 

- File đính kèm: Đính kèm file văn bản để gửi cho cán bộ chuyên môn xử lý tiếp theo 

Các chức năng bao gồm: 

- Tiếp nhận PAKN: Sau khi phân loại PAKN và nhập thông tin xử lý, NSD bấm chọn 

vào “Tiếp nhận hồ sơ” để chuyển cho cán bộ chuyên môn xử lý bước tiếp theo. 

- Bổ sung PAKN: Nếu thông tin phản ánh kiến nghị không rõ ràng, thiếu thông tin để 

xác định vấn đề, cơ quan giải quyết hoặc cần thêm bằng chứng xác minh thì NSD 

có thể bấm chọn “Bổ sung hồ sơ” để yêu cầu công dân, tổ chức bổ sung thêm thông 

tin.  

Sau khi bấm Bổ sung hồ sơ, hệ thống hiển thị màn hình: 
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NSD nhập tiêu đề và nội dung yêu cầu bổ sung. Sau khi nhập thông tin yêu cầu bổ sung, 

NSD lựa chọn: 

o Gửi: Hệ thống gửi nội dung yêu cầu bổ sung về email cho công dân/tổ chức gửi 

PAKN. Đồng thời, PAKN này được chuyển về menu “Phản ánh chờ bổ sung” 

o Thoát: Hệ thống không lưu lại lý do từ chối và quay về màn hình chi tiết PAKN 

- Từ chối tiếp nhận: Những PAKN không thuộc phạm vi tiếp nhận thì NSD lựa chọn 

“Từ chối tiếp nhận”. 

Khi bấm từ chối tiếp nhận, hệ thống hiển thị màn hình: 

 

NSD nhập lý do từ chối và lựa chọn: 

o Gửi: Hệ thống gửi lý do từ chối về email cho công dân/tổ chức gửi PAKN. Đồng 

thời, PAKN này được chuyển về menu “Phản ánh từ chối tiếp nhận” 

o Thoát: Hệ thống không lưu lại lý do từ chối và quay về màn hình chi tiết PAKN 
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- Xuất PAKN: Xuất thông tin PAKN thành mẫu đơn PAKN (theo mẫu quy định) và 

tải về máy tính cá nhân 

 Trường hợp 2: Nếu PAKN không thuộc thẩm quyền xử lý thì cán bộ tiếp nhận lựa chọn 

“Không thuộc thẩm quyền”. 

- Lựa chọn đơn vị chuyển PAKN:  

 Chọn VPCP nếu không xác định được đơn vị xử lý PAKN 

 Chọn Bộ, ban ngành nếu xác định PAKN thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ ban 

ngành 

 Chọn Tỉnh, thành phố nếu xác định PAKN thuộc thẩm quyền xử lý của tỉnh 

khác 

- Lý do chuyển: Nhập lý do chuyển cho đơn vị khác 

- File đính kèm: Đính kèm file muốn gửi cho đơn vị khác 

 

Sau khi nhập thông tin, NSD bấm chọn “Chuyển xử lý” để gửi hồ sơ cho đơn vị khác. Đồng 

thời, PAKN được chuyển về menu “Phản ánh kiến nghị chuyển sang đơn vị khác” để 

theo dõi 

II.2.2 Phản ánh đang xử lý 

 Mô tả: Chức năng cho phép NSD quản lý toàn bộ danh sách các PAKN đã chuyển xử 

lý (PAKN cơ quan đã tiếp nhận và chuyển đến cán bộ/đơn vị bên dưới xử lý) 

 Hướng dẫn sử dụng chức năng 

Người dùng bấm chọn menu Tiếp nhận PAKNPhản ánh đang xử lý 
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Hệ thống hiển thị màn hình danh sách các PAKN: 
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II.2.2.1 Tìm kiếm PAKN 

NSD có thể tìm kiếm PAKN theo các tiêu chí sau: 

- Mã số tìm kiếm: Nhập thông tin Số PAKN 

- Tên cá nhân, tổ chức: Nhập tên cá nhân, tổ chức gửi PAKN 

 

Ngoài ra, NSD có thể tìm kiếm PAKN theo những tiêu chí khác bằng cách bấm vào nút 

“Tìm kiếm nâng cao”. Hệ thống hiển thị màn hình sau: 

 

NSD nhập thông tin tìm kiếm nâng cao, bao gồm: 

- Địa chỉ chi tiết: NSD nhập địa chỉ của cá nhân, tổ chức gửi PAKN 

- Ngày nhận phản ánh: NSD nhập ngày tháng năm theo định dạng dd/mm/yyyy hoặc 

lựa chọn trong lịch ngày tiếp nhận PAKN (Chọn khoảng thời gian từ ngày - đến 

ngày) 

Sau khi nhập thông tin tìm kiếm, NSD bấm nút “Tìm kiếm”. Hệ thống hiển thị danh sách 

kết quả theo đúng tiêu chí tìm kiếm NSD đã nhập. 
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II.2.2.2 Theo dõi thông tin xử lý PAKN 

Trên danh sách PAKN, hệ thống hiển thị một số thông tin PAKN. NSD có thể xem hiện tại 

PAKN đang được xử lý ở bước nào tại cột thông tin “Trạng thái xử lý”. Hoặc để xem thông 

tin, NSD bấm chọn “Số PAKN”  

 

Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết PAKN. Bao gồm: 

- Các thông tin phản ánh kiến nghị:  

 Thông tin PAKN (tiêu đề, nội dung, file đính kèm) 

 Phân loại PAKN 
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- Thông tin người gửi PAKN 

 

- Tiến trình xử lý PAKN gồm các thông tin: 
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 Ngày xử lý 

 Đơn vị chuyển PAKN 

 Đơn vị xử lý 

 Nội dung xử lý 

 File đính kèm (nếu có) 

 

NSD bấm chọn nút “Quay lại” để trở về danh sách PAKN đang xử lý 

II.2.3 Phản ánh đã hoàn thành 

 Mô tả: Chức năng cho phép người Sử dụng quản lý toàn bộ danh sách các PAKN đã 

hoàn thành (công khai kết quả ra ngoài cho người dân tổ chức theo dõi) 

 Hướng dẫn sử dụng chức năng 

Người dùng bấm chọn menu Tiếp nhận PAKNPhản ánh đã hoàn thành 

 

Hệ thống hiển thị màn hình danh sách các PAKN: 



 
VNPT_DVC QG_VPCP Phiên bản: 1.0 

 

 Trang: 20/45 

 

 

 Chức năng tìm kiếm: NSD có thể tìm kiếm PAKN (Xem chi tiết mục II.2.2.1) 

 Danh sách PAKN 

Trên danh sách PAKN: 

- NSD có thể bấm vào “Số PAKN” hoặc biểu tượng  cuối mỗi bản ghi để xem chi 

tiết PAKN 

 

- NSD bấm chọn vào biểu tượng  cuối mỗi bản ghi để xem tiến trình xử lý PAKN. 



 
VNPT_DVC QG_VPCP Phiên bản: 1.0 

 

 Trang: 21/45 

 

 

 Khi bấm Xem chi tiết, hệ thống hiển thị màn hình chi tiết bao gồm: 

- Các thông tin phản ánh kiến nghị:  

 Thông tin PAKN (tiêu đề, nội dung, file đính kèm) 

 

 Phân loại PAKN 
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 Thông tin người gửi PAKN 

 

- Tiến trình xử lý PAKN gồm các thông tin: 

 Ngày xử lý 

 Đơn vị chuyển PAKN 

 Đơn vị xử lý 

 Nội dung xử lý 

 File đính kèm (nếu có) 
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 Khi bấm Xem tiến trình xử lý PAKN , hệ thống hiển thị màn hình: 

 

Trên màn hình tiến trình xử lý, NSD có thể theo dõi được thời gian xử lý, đơn vị chuyển, 

đơn vị xử lý, nội dung xử lý và file đính kèm mỗi bước xử lý (nếu có) 

II.2.4 Phản ánh từ chối tiếp nhận 

 Mô tả: Menu chức năng cho phép NSD quản lý toàn bộ danh sách các PAKN đã từ chối 

tiếp nhận 

 Hướng dẫn sử dụng chức năng 

Người dùng bấm chọn menu Tiếp nhận PAKNPhản ánh từ chối tiếp nhận 
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Hệ thống hiển thị danh sách những PAKN bị từ chối 

 

 Chức năng tìm kiếm: NSD có thể tìm kiếm PAKN (Xem chi tiết mục II.2.2.1) 

 Xem thông tin những PAKN bị từ chối 

NSD chọn vào “Số PAKN” hoặc icon để xem chi tiết hồ sơ 
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NSD bấm chọn icon  để xem nhanh ý kiến từ chối PAKN 

 

II.2.5 Phản ánh tiếp nhận trực tiếp 

 Mô tả: Menu chức năng cho phép NSD nhập một PAKN mới lên hệ thống và chuyển 

xử lý đi tương tự như luồng tiếp nhận điện tử 

 Hướng dẫn sử dụng chức năng 

Người dùng bấm chọn menu Tiếp nhận PAKNPhản ánh tiếp nhận trực tiếp 

 

Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin phản ánh kiến nghị. NSD nhập thông tin phản 

ánh kiến nghị: 
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- Tiêu đề: Tiêu đề của PAKN 

- Nội dung: Nội dung chi tiết PAKN 

- Hình thức phản ánh: Lựa chọn hình thức cá nhân/tổ chức gửi PAKN 

 

NSD nhập thông tin người gửi PAKN: 

- Đối tượng: Lựa chọn đối tượng gửi PAKN là cá nhân hoặc tổ chức 

- Tên cá nhân/tổ chức: Nhập tên cá nhân/tổ chức gửi PAKN 

- Địa chỉ email: Nhập thư điện tử của cá nhân/tổ chức gửi PAKN 

- Số điện thoại: Nhập số điện thoại liên hệ của cá nhân/tổ chức gửi PAKN 

- Địa chỉ chi tiết: Địa chỉ cụ thể của cá nhân/tổ chức bao gồm thông tin Số 

nhà/đường, thôn/xóm/khu… 

- Tỉnh/thành phố: Lựa chọn tỉnh/thành phố 

- Quận/Huyện: Lựa chọn Quận/Huyện 

- Phường/Xã: Lựa chọn Phường xã 

- File đính kèm: Đính kèm file cá nhân/tổ chức gửi kèm PAKN (Ví dụ: Văn bản, file 

video, ảnh…) 

Lưu ý: Những trường có dấu * là những trường bắt buộc nhập 
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- Thông tin xử lý PAKN 

 Trường hợp 1: Nếu PAKN thuộc thẩm quyền xử lý của đơn vị thì cán bộ tiếp nhận 

chọn “Thuộc thẩm quyền” và thực hiện nhập các thông tin xử lý bao gồm: 

- Lý do chuyển: Nhập ý kiến xử lý trước khi chuyển cho cán bộ chuyên môn xử lý 

tiếp theo 

- File đính kèm: Đính kèm file văn bản để gửi cho cán bộ chuyên môn xử lý tiếp theo 

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, NSD lựa chọn: 

 NSD bấm nút “Tiếp nhận hồ sơ” để chuyển xử lý sang cán bộ xử lý PAKN. Hệ 

thống lưu lại PAKN vừa nhập 

 NSD bấm nút “Nhập lại” để xóa trắng form nhập. 

 

 Trường hợp 2: Nếu PAKN không thuộc thẩm quyền xử lý thì cán bộ tiếp nhận lựa chọn 

“Không thuộc thẩm quyền” và thực hiện: 

- Lựa chọn đơn vị chuyển PAKN:  
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 Chọn VPCP nếu không xác định được đơn vị xử lý PAKN 

 Chọn Bộ, ban ngành nếu xác định PAKN thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ ban 

ngành 

 Chọn Tỉnh, thành phố nếu xác định PAKN thuộc thẩm quyền xử lý của tỉnh 

khác 

- Lý do chuyển: Nhập lý do chuyển cho đơn vị khác 

- File đính kèm: Đính kèm file muốn gửi cho đơn vị khác 

Sau khi nhập thông tin, NSD bấm chọn “Chuyển xử lý” để gửi hồ sơ cho đơn vị khác. 

Đồng thời, PAKN được chuyển về menu “Phản ánh kiến nghị chuyển sang đơn vị khác” 

để theo dõi 

 

II.2.6 Phản ánh chờ bổ sung thông tin 

 Mô tả: Chức năng cho phép người Sử dụng quản lý toàn bộ danh sách các PAKN yêu 

cầu bổ sung phản ánh. 

 Hướng dẫn sử dụng chức năng 

Người dùng bấm chọn menu Tiếp nhận PAKNPhản ánh chờ bổ sung 
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Hệ thống hiển thị danh sách những PAKN đang yêu cầu cá nhân/tổ chức bổ sung 

 

 Chức năng tìm kiếm: NSD có thể tìm kiếm PAKN (Xem chi tiết mục II.2.1.1) 

 Xem và tiếp nhận PAKN yêu cầu bổ sung 

NSD chọn vào “Số PAKN” hoặc icon để xem chi tiết hồ sơ. Bao gồm: 

- Thông tin PAKN 

- Thông tin bổ sung hồ sơ 

 Nội dung yêu cầu bổ sung của đơn vị xử lý 
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 Nội dung công dân bổ sung 

- Tiến trình xử lý 

 

Sau khi công dân bổ sung thì NSD bấm chọn “Xác nhận” để chuyển hồ sơ sang Phản ánh 

đang xử lý. 

Ngoài ra, trên danh sách hồ sơ NSD bấm chọn icon  để xem nhanh ý kiến yêu cầu bổ 

sung: 
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II.2.7 Phản ánh chờ công khai 

 Mô tả: Chức năng cho phép NSD quản lý toàn bộ danh sách phản ánh đang chờ công 

khai cho cá nhân/tổ chức 

 Hướng dẫn sử dụng 

Người dùng bấm chọn menu Tiếp nhận PAKNPhản ánh chờ công khai 

 

Hệ thống hiển thị danh sách 



 
VNPT_DVC QG_VPCP Phiên bản: 1.0 

 

 Trang: 32/45 

 

 

 Chức năng tìm kiếm: NSD có thể tìm kiếm PAKN (Xem chi tiết mục II.2.2.1) 

 Xem thông tin những PAKN chờ công khai 

NSD chọn vào “Số PAKN” hoặc icon để xem chi tiết hồ sơ 

NSD bấm chọn icon  để xem nhanh ý kiến từ chối PAKN 
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II.2.8 Phản ánh bị trả lại  

 Mô tả: Chức năng cho phép NSD  quản lý toàn bộ danh sách phản ánh bị trả lại từ các 

đơn vị cấp dưới 

 Hướng dẫn sử dụng 

Người dùng bấm chọn menu Tiếp nhận PAKNPhản ánh bị trả lại  
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Hệ thống hiển thị danh sách những PAKN trả lại: 

 

 Chức năng tìm kiếm: NSD có thể tìm kiếm PAKN (Xem chi tiết mục II.2.2.1) 

 Danh sách PAKN 

NSD chọn vào “Số PAKN” hoặc icon  để vào màn hình chi tiết hồ sơ. 
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Ngoài ra, trên danh sách PAKN NSD bấm chọn icon  để xem nhanh tiến trình xử lý 

PAKN: 

 

 Xử lý PAKN bị trả lại 

Trong màn hình chi tiết PAKN, NSD xem lại thông tin tiến trình để biết ý kiến trả lại, file 

đính kèm nếu có của đơn vị chuyển lại PAKN 

Trường hợp 1: Nếu PAKN thuộc thẩm quyền xử lý của đơn vị thì cán bộ tiếp nhận chọn 

“Thuộc thẩm quyền” và thực hiện nhập các thông tin xử lý bao gồm: 

Chọn đơn vị: mặc định là UBND tỉnh/thành phố nếu thuộc thẩm quyền của UBND 

tỉnh/thành phố. Hoặc chọn đơn vị xử lý cấp dưới nếu PAKN thuộc thẩm quyền xử 

lý của đơn vị cấp dưới. 

- Lý do chuyển: Nhập ý kiến xử lý trước khi chuyển cho cán bộ chuyên môn xử lý 

tiếp theo 

- File đính kèm: Đính kèm file văn bản để gửi cho cán bộ chuyên môn xử lý tiếp theo 
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Trường hợp 2: Nếu PAKN không thuộc thẩm quyền xử lý thì cán bộ tiếp nhận lựa chọn 

“Không thuộc thẩm quyền”. 

- Lựa chọn đơn vị chuyển PAKN:  

 Chọn VPCP nếu không xác định được đơn vị xử lý PAKN 

 Chọn Bộ, ban ngành nếu xác định PAKN thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ ban 

ngành 

 Chọn Tỉnh, thành phố nếu xác định PAKN thuộc thẩm quyền xử lý của tỉnh 

khác 

- Lý do chuyển: Nhập lý do chuyển cho đơn vị khác 

- File đính kèm: Đính kèm file muốn gửi cho đơn vị khác 

 

Các chức năng bao gồm: 
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- Chuyển xử lý: NSD bấm chọn vào “Chuyển xử lý” để chuyển cho đơn vị xử lý khác. 

- Bổ sung PAKN: Nếu thông tin phản ánh kiến nghị không rõ ràng, thiếu thông tin để 

xác định vấn đề, cơ quan giải quyết hoặc cần thêm bằng chứng xác minh… thì NSD 

có thể bấm chọn “Bổ sung hồ sơ” để yêu cầu công dân, tổ chức bổ sung thêm thông 

tin.  

Sau khi bấm Bổ sung hồ sơ, hệ thống hiển thị màn hình: 

 

NSD nhập tiêu đề và nội dung yêu cầu bổ sung. Sau khi nhập thông tin yêu cầu bổ sung, 

NSD lựa chọn: 

o Gửi: Hệ thống gửi nội dung yêu cầu bổ sung về email cho công dân/tổ chức gửi 

PAKN. Đồng thời, PAKN này được chuyển về menu “Phản ánh chờ bổ sung” 

o Thoát: Hệ thống không lưu lại lý do từ chối và quay về màn hình chi tiết PAKN 

- Từ chối tiếp nhận: Những PAKN không đủ điều kiện xử lý hoặc không thuộc các 

vấn đề xử lý thì NSD lựa chọn “Từ chối tiếp nhận”. Khi bấm từ chối tiếp nhận, hệ 

thống hiển thị màn hình: 
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NSD nhập lý do từ chối và lựa chọn: 

o Gửi: Hệ thống gửi lý do từ chối về email cho công dân/tổ chức gửi PAKN. Đồng 

thời, PAKN này được chuyển về menu “Phản ánh từ chối tiếp nhận” 

o Thoát: Hệ thống không lưu lại lý do từ chối và quay về màn hình chi tiết PAKN 

- Xuất PAKN: Xuất thông tin PAKN thành mẫu đơn PAKN (theo mẫu quy định) và 

tải về máy tính cá nhân 

II.2.9 Phản ánh chuyển sang đơn vị khác 

 Mô tả: Quản lý danh sách những trường hợp phản ánh chuyển đến địa phương nhưng 

không thuộc thẩm quyền giải quyết, cho phép NSD chuyển sang đơn vị khác 

 Hướng dẫn sử dụng 

Người dùng bấm chọn menu Tiếp nhận PAKNPhản ánh chuyển sang đơn vị khác 

 

NSD có thể xem được danh sách PAKN đã chuyển đi cho các đơn vị khác 
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NSD có thể bấm vào Số PAKN hoặc icon  để xem chi tiết các PAKN và ý kiến gửi đi 

các đơn vị khác 

II.3 Xử lý PAKN 

II.3.1 Phản ánh chờ xử lý 

 Mô tả: Chức năng này cho phép NSD quản lý toàn bộ danh sách PAKN chờ xử lý gửi 

đến đơn vị. 

 Hướng dẫn sử dụng chức năng 

NSD bấm chọn menu Tiếp nhận PAKNPhản ánh chờ xử lý: 

 

Hệ thống hiển thị màn hình danh sách PAKN chờ tiếp nhận: 
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II.3.1.1 Tìm kiếm PAKN 

NSD có thể tìm kiếm PAKN theo các tiêu chí sau: 

- Mã số tìm kiếm: Nhập thông tin Số PAKN 

- Tên cá nhân, tổ chức: Nhập tên cá nhân, tổ chức gửi PAKN 

 

Ngoài ra, NSD có thể tìm kiếm PAKN theo những tiêu chí khác bằng cách bấm vào nút 

“Tìm kiếm nâng cao”. Hệ thống hiển thị màn hình sau: 
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NSD nhập thông tin tìm kiếm nâng cao, bao gồm: 

- Địa chỉ chi tiết: NSD nhập địa chỉ của cá nhân, tổ chức gửi PAKN 

- Ngày gửi phản ánh: NSD nhập ngày tháng năm theo định dạng dd/mm/yyyy hoặc 

lựa chọn trong lịch ngày gửi phản ánh từ ngày đến ngày 

Sau khi nhập thông tin tìm kiếm, NSD bấm nút “Tìm kiếm”. Hệ thống hiển thị danh sách 

kết quả theo đúng tiêu chí tìm kiếm NSD đã nhập. 

II.3.1.2 Xử lý PAKN 

Trên danh sách PAKN hiển thị các thông tin: 

- Số PAKN: hệ thống sinh tự động 

- Tên người gửi: Tên cá nhân/tổ chức đã gửi PAKN 

- Địa chỉ: Địa chỉ của cá nhân/tổ chức gửi PAKN 

- Ngày gửi: Ngày cá nhân/tổ chức gửi PAKN hoặc VPCP gửi đơn vị 

- Trạng thái xử lý: Trạng thái “Xử lý ở địa phương” là trạng thái PAKN đã được tiếp 

nhận và chuyển xử lý đến đơn vị trực tiếp xử lý PAKN 

NSD bấm chọn “Số PAKN” để xem chi tiết PAKN và xử lý PAKN 
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 Xem các thông tin PAKN (Các thông tin này không được phép sửa) bao gồm: 

- Thông tin phản ánh kiến nghị 

- Hình thức phản ánh 

 

- Thông tin người gửi phản ánh 
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- File đính kèm PAKN 

 Hoàn tất xử lý: Chức năng cho phép cán bộ thực hiện trả lời PAKN của công dân/ 

Doanh nghiệp. 

 

- Chọn mẫu câu trả lời: Đơn vị thực hiện chọn các mẫu câu trả lời hệ thống đã khai 

báo theo mẫu. 

- Ý kiến xử lý: Chỉnh sửa lại nội dung ý kiến xử lý theo mong muốn của đơn vị  

- Chọn file: Tải văn bản trả lời của đơn vị lên hệ thống 

- > Nhấn “Gửi” để hoàn tất việc xử lý tại địa phương 

(Sau khi gửi PAKN chưa được công khai luôn mà VP UBND người được giao trách 

nhiệm sẽ vào rà soát và kiểm tra thực hiện công khai câu trả lời lên hệ thống) 

 Bổ sung PAKN: Trong trường hợp các thông tin cung cấp chưa đủ thì cán bộ xử lý có 

thể yêu cầu công dân bổ sung thêm thông tin để xử lý (tương tự như nội dung tiếp nhận) 

 Xuất PAKN: Tương tự như trong mục tiếp nhận PAKN 

II.3.2 Phản ánh đang xử lý  (Tương tự mục II.2.2.) 

II.3.3 Phản ánh đã hoàn thành (Tương tự mục II.2.3) 

II.3.4 Phản ánh chờ bổ sung thông tin (Tương tự mục II.2.6) 

II.4 Thoát ra khỏi hệ thống 

Để đăng xuất khỏi hệ thống, trên góc phải màn hình NSD lựa chọn hình đại diệnSau đó 

lựa chọn “Đăng xuất”  



 
VNPT_DVC QG_VPCP Phiên bản: 1.0 

 

 Trang: 44/45 

 

 

 

 

 


