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I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

1. MỤC ĐÍCH 

Mục đích của tài liệu này là hướng dẫn cán bộ nhập liệu và người dùng sử dụng phần 

mềm Quản lý văn bản và điều hành. 

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU 

Để sử dụng tài liệu được hiệu quả, người sử dụng cần nắm được một số quy tắc sau: 

- Nắm rõ nhiệm vụ và chức năng của mình trong việc quản lý tài liệu ngoài thực tế để 

thực hiện trên hệ thống phần mềm. 

- Người sử dụng cần hiểu được quy trình làm việc từng khâu quản lý.  

- Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi thực hiện trên phần mềm 

3. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG TÀI LIỆU 

Tài liệu được sử dụng trong nội bộ Bộ Giáo dục và đào tạo. 

4. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY TÀI LIỆU 

Tài liệu được trình bày theo cấu trúc: 

1. Giới thiệu tổng quan  

2. Hướng dẫn sử dụng các chức năng phần mềm 

5. GIAO DIỆN TỔNG QUAN 

Mục đích: Giới thiệu cho người dùng giao diện làm việc chính của phần mềm Quản lý 

hành chính điện tử (E-office) 
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1. Menu trái: Đường dẫn để truy cập đến các chức năng của hệ thống 

2. Ở giữa: Hiển thị các Văn bản đến chưa vào sổ. 

3. Bên phải: Đường dẫn để truy cập vào xem Thông báo. 

4. Thông báo hệ thống: Là nơi hiển thị các thông báo mới giúp người dùng truy 

cập nhanh vào các nội dung cần xử lý, bao gồm: 

   Thông báo chung của hệ thống 

   Thông báo khi có văn bản mới đến 

   Thông báo công việc mới đến 

5. Thông tin người dùng: Hiển thị thông tin người dùng, bao gồm 

•Thông tin đơn vị: Thông tin đơn vị công tác. 

•Tên hiển thị: Tại đây người dùng có thể vào hồ sơ cá nhân để xem/chỉnh sửa 

thông tin cá nhân, thay đổi mật khẩu. 
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II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG 

1. CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CẤP 

1.1. VĂN BẢN ĐẾN 

1.1.1 Sơ loại văn bản 

 Mục đích:  

Hỗ trợ văn thư phân loại văn bản khi vào sổ: Văn bản thông báo và Văn bản trả lời. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập menu Quản lý văn bản, điều hành => Văn bản đến => 

Thêm mới văn bản. 

Bước 2: Nhập các thông tin văn bản đến, lưu ý các nội dung quan trọng 

Lưu ý:  

 Để tiến hành sơ loại văn bản, trong hộp “Nơi nhận” phần xác nhận 

“Yêu cầu trả lời” người dùng thực thiện: 

- Không tích chọn Yêu cầu trả lời với các văn bản để biết => Văn 

bản thông báo. 

- Tích chọn Yêu cầu trả lời với các văn bản cần phải trả lời => 

Văn bản trả lời. 

 Thông tin chọn tại mục này rất quan trọng, vì nó sẽ ảnh hướng tới số 

lượng thống kê các văn bản cần xử lý và trong việc theo dõi các văn bản 

cần xử lý của lãnh đạo. 

Bước 3: Chọn Lưu để thêm mới văn bản hoặc Thoát để trở về màn hình danh sách 

văn bản. 
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1.1.2 Cảnh báo quá hạn xử lý văn bản 

 Mục đích:  

Hệ thống cảnh báo đến các tài khoản của lãnh đạo, chuyên viên các văn bản quá hạn 

xử lý. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống. 

Bước 2: Hệ thống hiển thị danh sách các văn bản quá hạn xử lý. Dữ liệu Hạn 

xử lý được bôi đậm đỏ. 
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1.1.3 Cập nhật tên cá nhân cụ thể trong mục cơ quan/Tổ chức ban hành 

 Mục đích:  

Hệ thống bổ sung các cá nhân giúp Văn thư vào sổ văn bản có thể chọn được cá nhân 

trong cơ quan/tổ chức ban hành. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Quản lý văn bản điều hành => Văn bản đến => Thêm mới văn bản 

đến. 

Bước 2: Nhập các trường có dấu (*). 

Bước 3: Nhấn chọn  trong “Nơi nhận”. 

 

Bước 4: Tích chọn các nhân trong tab “Người dùng” => Thoát. 
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1.1.4 Cập nhật trạng thái theo hướng tự động 

 Mục đích:  

Hệ thống cho phép cán bộ đầu mối khi cập nhật trạng thái văn bản thì toàn bộ trạng 

thái của cán bộ phối hợp khác đều cập nhật tự động hoàn thành. Hệ thống hiển thị 

trạng thái văn bản là Hoàn thành. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Quản lý văn bản điều hành => Văn bản đến => Danh sách văn bản 

đến => Mở văn bản cần cập nhật trạng thái văn bản. 

Bước 2: Chọn “Cập nhật trạng thái VB”. 
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Bước 3: Nhập các thông tin. 

Bước 4: Nhấn “Đồng ý” 

 

 Hệ thống hiển thị trạng thái văn bản sau khi cập nhật: 
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1.1.5 Cài đặt cảnh báo Đến hạn xử lý (trước 1, 2 ngày) 

 Mục đích:  

Hệ thống cảnh báo đến các tài khoản của lãnh đạo, chuyên viên các văn bản đến hạn 

xử lý. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống. 

Bước 2: Hệ thống hiển thị danh sách “Văn bản đến chưa xử lý” trên màn hình 

chính. Những văn bản trước hạn xử lý 2 ngày sẽ có cảnh báo nhấp nháy để người 

dùng chú ý. 

 

1.1.6 Đổi loại văn bản trả lời 

 Mục đích:  
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Giúp người dùng có thể đổi loại văn bản từ chỉ đọc sang yêu cầu trả lời  

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Quản lý văn bản điều hành => Văn bản đến => Danh sách văn bản 

đến => Mở văn bản cần cập nhật loại văn bản. 

Bước 2: Chọn “Đổi loại văn bản trả lời”. 

 

Bước 3: Nhập lý do chuyển. 

 

Bước 4: Nhấn “Đồng ý”. 

Lưu ý: 

- Khi đơn vị đầu mối đổi loại văn bản từ chỉ đọc sang yêu cầu trả 

lời thì đơn vị phối hợp cũng đổi theo. 

- Đơn vị phối hợp đổi loại văn bản từ chỉ đọc sang yêu cầu trả lời 

thì sẽ chỉ đổi loại văn bản của chính đơn vị đó. 
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1.1.7 Đổi hạn xử lý 

 Mục đích:  

Giúp người dùng có thể đổi hạn xử lý của văn bản. Chỉ áp dụng với các văn bản tự 

lấy hạn xử lý 7 ngày. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Quản lý văn bản điều hành => Văn bản đến => Danh sách văn bản 

đến => Mở văn bản cần cập nhật loại văn bản. 

Bước 2: Chọn “Đổi hạn xử lý” 

 

Bước 3: Nhấn “Đồng ý” để xác nhận. 

Lưu ý: 

- Chỉ đơn vị đầu mối được phép đổi hạn xử lý của văn bản. 

- Hạn xử lý chỉ cho cập nhật một lần. 

1.1.8 In sổ văn bản 

 Mục đích:  
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Cho phép văn thư in các loại sổ văn bản. Hệ thống sẽ hiển thị các sổ văn bản được 

phép in theo tài khoản là văn thư đơn vị hay là văn thư Bộ. 

Đối với văn thư Bộ được in các sổ văn bản như: Sổ văn bản giấy, Sổ văn bản điện 

tử, Sổ văn bản liên thông và phần mềm cập nhật thêm chức năng In tất cả là gộp tất 

cả các sổ văn bản trong cùng 1 form in. 

Đối với văn thư đơn vị được in các sổ văn bản như: Sổ văn bản giấy, Sổ văn bản 

bì, và phần mềm cập nhật thêm chức năng In sổ văn bản bì và giấy. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Quản lý văn bản điều hành => Văn bản đến => In sổ văn bản. 

Bước 2: Chọn “Mẫu báo cáo”. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách sổ văn bản ở 

dưới. 

 

1.1.9 Thứ tự ưu tiên trên màn hình chính 

 Mục đích:  

Hiển thị màn hình chính của mỗi cá nhân có 3 danh sách giúp các cá nhân có thể 

theo dõi tình hình xử lý văn bản:  

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống. 
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Bước 2: Hệ thống hiển thị danh sách các văn bản được sắp xếp như sau: 

1. Văn bản đến chưa xử lý (ưu tiên các văn bản đến mới, hỏa tốc đẩy lên đầu) 

2. Văn bản đang xử lý 

3. Văn bản quá hạn 
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1.1.10 Bổ sung tìm kiếm chuyên viên xử lý trong “Báo cáo thống kê chi tiết tình 

hình xử lý văn bản đến” 

 Mục đích:  

Hỗ trợ người dùng tìm kiếm theo chuyên viên xử lý văn bản:  

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Quản lý văn bản điều hành => Văn bản đến => Báo cáo thông kê 

=> Báo cáo chi tiết tình hình xử lý văn bản đến 

Bước 2: Chọn  

Bước 3: Nhập “Người nhận” 

 

Bước 4: Nhấn “Tìm kiếm” 

Lưu ý:  

- Tương tự trong In sổ văn bản đến/đi cũng đều có bổ sung tìm 

kiếm theo chuyên viên xử lý.  
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1.1.11 Ẩn trường “Sổ văn bản” đối với tài khoản lãnh đạo, chuyên viên 

 Mục đích:  

Khi tìm kiếm các văn bản đến/đi, đối với các tài khoản của lãnh đạo, chuyên viên sẽ 

được ẩn trường “Sổ văn bản”. Nhưng với các tài khoản của văn thư thì vẫn còn trường 

này. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Quản lý văn bản điều hành => Văn bản đến => Danh sách văn bản 

đến => Tìm kiếm 

Bước 2: Chọn “Sổ văn bản” 

 



Trang 19  

 

Bước 3: Nhấn Tìm kiếm. 

Lưu ý:  

- Đối với tài khoản của lãnh đạo, chuyên viên sẽ không có tìm kiếm 

theo “Sổ văn bản” 

1.2. VĂN BẢN ĐI 

1.2.1 Tích hợp chức năng gửi liên thông cùng với việc gửi văn vản đi 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ người dùng thực hiện gửi văn bản liên thông (nếu có) khi 

gửi văn bản đi. Tài khoản có quyền vào sổ văn bản đi và gửi liên thông mới thực 

hiện được chức năng này. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Vào menu Văn bản đi, chọn Văn bản đi thường, chọn Thêm mới văn bản. 

Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới. 

 

Bước 2: 

-  Nhập các điều kiện cần thiết, các điều kiện có dấu (*) là bắt buộc nhập. 

- Chọn Thêm trên trường chọn đơn vị liên thông. 
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- Hệ thống hiển thị giao diện chọn đơn vị liên thông, người dùng thực hiện tìm 

kiếm, chọn đơn vị sau đó nhấn Đồng ý 

 

Bước 4: Nhấn “Lưu và gửi” Hệ thống thống báo thêm mới thành công văn bản 

đi, đồng thời gửi văn bản liên thông lên đơn vị trung gian 
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1.2.2 Xử lý tìm kiếm văn bản đi 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ người dùng thực hiện tìm kiếm văn bản đi được dễ dàng 

hơn. 

Hệ thống đã bổ sung 2 tiêu chí tìm kiếm là: Đơn vị nhận ngoài ngành và Cá nhân 

trong ngành 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Vào menu Văn bản đi, chọn Văn bản đi thường, chọn Danh sách. Hệ thống 

hiển thị danh sách văn bản đi. 

 

Bước 2: Chọn Tìm kiếm, hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm.  

Trên màn hình tìm kiếm hệ thống đã bổ sung 2 tiêu chí tìm kiếm mới là: Tìm kiếm 

theo cá nhân trong ngành, và văn bản ngoài ngành. 
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Bước 3: Nhập điều kiện tìm kiếm và thực hiện tìm kiếm. Hệ thống hiển thị kết quả 

tìm kiếm đúng với tiêu chí tìm kiếm. 

1.3. VĂN BẢN LIÊN THÔNG 

1.3.1 Hiển thị luồng văn bản liên thông trả lại trên hệ thống 

 Mục đích:  

Hệ thống bổ sung thêm 1 tab danh sách các văn bản liên thông đã trả lại khi các văn 

bản đó không thuộc thẩm quyền xử lý giúp văn thư Bộ theo dõi được các văn bản liên 

thông đã trả lại. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Quản lý văn bản điều hành => Văn bản đến => Văn bản đến (Liên 

thông)  

Bước 2: Nhấn chọn tab Đã trả lại. 

 

1.3.2 Cảnh báo trùng ở văn bản liên thông 

 Mục đích:  

Sau khi Văn thư Bộ vào sổ 01 văn bản liên thông mà trùng với văn bản đã có trên 

hệ thống, hệ thống sẽ đưa ra thông báo. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Quản lý văn bản điều hành => Văn bản đến => Văn bản đến (Liên 

thông)  
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Bước 2: Chọn tab Chưa xử lý. 

 

Bước 3: Chọn  để vào sổ một văn bản. 

Bước 4: Chọn “Vào sổ”. 

 

Bước 5: Kiểm tra lại các thông tin trên form văn bản. 

Bước 6: Nhấn Lưu. 

Bước 7: Kiểm tra thông báo. Nếu văn bản đã có số ký hiệu bị trùng với văn bản 

đã có trên hệ thống, hệ thống sẽ đưa ra thông báo. 

Bước 8: Nhấn Có để lưu. Nhấn Không để thay đổi thông tin. 
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1.3.3 In sổ văn bản đến 

 Mục đích:  

Hệ thống đã chỉnh sửa form in trên màn hình hiển thị có hiển thị các ô. Đảm bảo khi 

in các ô cột hiển thị đầy đủ 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Quản lý văn bản điều hành => Văn bản đến => In sổ văn bản 

Bước 2: Chọn “Mẫu báo cáo” => In sổ văn bản liên thông 

 

1.3.4 Tự động gửi danh sách văn bản quá hạn của Vụ đến Lãnh đạo Vụ và Thứ 

trưởng phụ trách vào ngày 5 hằng tháng 

 Mục đích:  

Quản trị hệ thống có quyền cấu hình tự động các danh sách văn bản của Vụ đến Lãnh 

đạo Vụ và Thứ trưởng phụ trách vào ngày 5 hằng tháng: 

- Danh sách văn bản đến sắp hết hạn đang xử lý;  
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- Danh sách văn bản đến sắp hết hạn chưa xử lý;  

- Danh sách văn bản đến quá hạn chưa xử lý;  

- Danh sách văn bản đến quá hạn đang xử lý  

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Theo dõi trên mail. Mùng 5 hằng tháng các Lãnh đạo Vụ và Thứ trưởng 

sẽ nhận được mail thông báo.  

 

 

1.4.  BÁO CÁO THỐNG KÊ 

1.4.1 Thống kê văn bản bị quá hạn xử lý 

 Mục đích:  
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Chức năng này hỗ trợ người dùng thực hiện thống kê chính xác văn bản bị quá hạn 

xử lý để Lãnh đạo tiện theo dõi và chỉ đạo 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Vào menu Văn bản đến, chọn Báo cáo thống kê, chọn Báo cáo tình hình 

xử lý văn bản đến. Hệ thống hiển thị màn hình báo cáo xử lý văn bản. 

Bước 2: Chọn tìm kiếm, hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm.  

 

Bước 3: Người dùng chọn trạng thái Quá hạn xử lý, chọn Tìm kiếm. Hệ thống hiển 

thị kết quả cần tìm kiếm. 

 

1.4.2 Tổng hợp tình hình xử lý văn bản 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ người dùng thực hiện theo dõi tình hình xử lý văn bản theo 

nhóm, phòng ban. 

 Cách thực hiện: 
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Bước 1: Vào menu Văn bản đến, chọn Báo cáo thống kê, chọn Tổng hợp tình hình 

xử lý văn bản đến đơn vị. Hệ thống hiển thị màn hình báo cáo xử lý văn bản. 

Bước 2: Chọn Tìm kiếm, hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm => Nhập điều kiện tìm 

kiếm và thực hiện tìm kiếm (nếu muốn tìm kiếm). Hệ thống hiển thị kết quả báo cáo 

được chia theo nhóm, phòng ban. 

 

1.5. QUẢN LÝ PHÒNG HỌP 

1.5.1 Duyệt phòng họp/ gửi tin nhắn đến cán bộ 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ người dùng thực hiện duyệt phòng họp. 

Hệ thống thực hiện bổ sung chức năng gửi tin nhắn đến Lãnh đạo liên quan sau khi 

phòng họp đã được duyệt. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Vào menu Hành chính quản trị trên thanh menu ngang, chọn Quản lý 

phòng họp => Thông tin đặt phòng. Hệ thống hiển thị màn hình danh sách thông tin 

đặt phòng 
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Bước 2: Chọn trên bản ghi cần duyệt Hệ thống hiển thị popup chọn phòng duyệt. 

 

Bước 3: Chọn Phòng họp trống và chọn Duyệt. 

Hệ thống thông báo duyệt phòng họp thành công và gửi tin nhắn đến cán bộ liên 

quan. 
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1.6. QUẢN LÝ LỊCH LÀM VIỆC 

1.6.1 Danh sách lịch làm việc 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ người dùng thực hiện theo dõi lịch làm việc của Lãnh đạo 

tại bộ và đơn vị. Hiện tại hệ thống đã thực hiện tích hợp lịch Lãnh đạo bộ và Lãnh 

đạo Đơn vị trên 1 màn hình, để giảm thiểu thao tác thực hiện cho người sử dụng. 

Ngoài ra, trên danh sách lịch Lãnh đạo Đơn vị hệ thống đã cho phép lưu lại lịch 

Lãnh đạo Đơn vị khi đăng ký lịch Bộ được Lãnh đạo Bộ từ chối, hay chấp nhận. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Vào menu Hành chính quản trị trên thanh ngang, chọn Lịch Lãnh đạo. Hệ 

thống hiển thị màn hình danh sách lịch Lãnh đạo. 
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Bước 2: Thực hiện tìm kiếm lịch theo đơn vị, hệ thống đã cho phép người dùng thực 

hiện xem danh sách lịch cảu Lãnh đạo bộ và Lãnh đạo Đơn vị khác nhau, người dùng 

thực hiện chọn bộ hoặc đơn vị thông qua option chọn Đơn vị. 

 

Hệ thống sẽ hiển thị kết quả đúng với đơn vị vừa chọn. 

 Lưu đăng ký lịch Bộ của Lãnh đạo Đơn vị 
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1.6.2 Thêm mới lịch làm việc 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ người dùng thực hiện thêm mới lịch làm việc. 

Hiện tại hệ thống bổ sung các chức năng:  

+ Khi thêm mới lịch, lịch trong tuần đó của Lãnh đạo thuộc đơn vị sẽ được hiển 

thị bên dưới giúp người tạo tránh nhập trùng và tiện theo dõi. 

+ Hệ thống bổ sung thêm trường chọn nhiều nhóm đơn vị trên form nhập. 

+ Hệ thống đưa ra cảnh báo khi đăng ký lịch bị trùng. 

+ Hệ thống bổ sung thêm chức năng nhắc lịch qua tin nhắn điện thoại cho cán 

bộ liên quan. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Vào menu Hành chính quản trị trên thanh ngang, chọn Lịch Lãnh đạo. Hệ 

thống hiển thị màn hình danh sách lịch Lãnh đạo.  



Trang 32  

 

 

Bước 2: Chọn Thêm mới.  

 

Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới, bên dưới form thêm mới là danh sách lịch 

Lãnh đạo tại tuần mà người dùng thêm mới. 



Trang 33  

 

 

  

Bước 3: Người dùng thực hiện nhập đầy đủ nội dung.  

Khi chọn thời gian và Lãnh đạo, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo trùng (nếu có cho người 

dùng). 
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Khi nhập trường Thành phần hệ thống bổ sung cho chọn nhiều đơn vị. 

 

Khi tích chọn vào Nhắn tin nhắc lịch cá nhân hệ thống hiển thị danh sách Lãnh 

đạo cần nhắn tin (Hệ thống sẽ gửi tin nhắn đến Lãnh đạo sau khi lịch được ban hành). 

 

Bước 4: Ngươi dùng thực hiện chọn Lưu sau khi nhập đầy đủ nội dung. Hệ thống 

đưa ra thông báo thêm mới lịch thành công.  
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1.6.3 Ban hành lịch làm việc 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ người dùng thực hiện ban hành lịch từ dự thảo thành chính 

thức. 

+ Hệ thống thực hiện thêm chức năng gửi qua email lịch Lãnh đạo bộ và lịch 

Lãnh đạo Đơn vị, cho cán bộ liên quan sau khi ban hành. 

+ Hệ thống thực hiện thêm chức năng gửi tin nhắn đến Lãnh đạo liên quan sau 

khi ban hành. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Vào menu Hành chính quản trị trên thanh ngang, chọn Lịch Lãnh đạo. Hệ 

thống hiển thị màn hình danh sách lịch Lãnh đạo. 

 

Bước 2: Chọn lịch cần ban hành => Chọn Ban hành lịch 

Sau khi ban hành lịch, hệ thống tự động gửi email cho Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo 

Đơn vị liên quan và đồng thời gửi tin nhắn đến Lãnh đạo liên quan (nếu có khi thêm 

mới lịch). 
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Hệ thống thực hiện thêm chức năng gửi qua email lịch Lãnh đạo bộ và lịch Lãnh 

đạo Đơn vị, cho cán bộ liên quan sau khi ban hành. 

Hệ thống thực hiện thêm chức năng gửi tin nhắn đến Lãnh đạo liên quan sau khi 

ban hành 

1.7. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG 

1.7.1 Quản lý danh mục/ Loại tài liệu 

 Thêm mới loại tài liệu 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ người dùng thêm mới loại tài liệu. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Quản trị hệ thống => Danh mục => Loại tài liệu. 

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách loại tài liệu. 
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Bước 2: Người dùng thực hiện chọn Thêm mới 

 

Bước 3:  Màn hình thêm mới loại tài liệu hiển thị cho phép nhập thông tin loại tài liệu 

chia sẻ. Trường thông tin Loại tài liệu là trường thông tin bắt buộc nhập.  

Bước 4: Nhấn nút Lưu, hệ thống thông báo thêm mới thành công loại tài Tài liệu, 

loại tài liệu được thêm vào cơ sở dữ liệu hệ thống. 



Trang 38  

 

 

 Cập nhật loại tài liệu  

 Mục đích:  

Chức năng này cho phép người dùng cập nhật loại tài liệu chia sẻ. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Quản trị hệ thống => Danh mục => Loại tài liệu. 

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách loại tài liệu. 
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Bước 2: Chọn icon  trên danh sách loại tài liệu để cập nhật. 

 

Bước 3 Màn hình cập nhật loại tài liệu hiện ra, nhập thông tin loại tài liệu. Trường 

Tên loại tài liệu là trường bắt buộc nhập. 

 

Bước 4: Thực hiện Lưu, hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công. Loại tài 

liệu được cập nhật thành công vào cơ sở dữ liệu của hệ thống. 

 Xóa loại tài liệu  

 Mục đích:  

Chức năng này cho phép người dùng xóa loại tài liệu. 

 Cách thực hiện: 
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Bước 1: Truy cập vào chức năng Quản trị hệ thống => Danh mục => Loại tài liệu. Hệ 

thống sẽ hiển thị danh sách loại tài liệu. 

 

 

Bước 2: Màn hình danh sách loại tài liệu dùng chung hiển thị.  

 

Bước 3: Nhấn chọn icon xóa   trên Danh sách loại tài liệu. 
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Bước 4: Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận xóa loại tài liệu. Nhấn nút Xóa để thực 

hiện xóa loại tài liệu hoàn toàn khỏi hệ thống. 

 

1.7.2 Quản lý danh mục/ Loại hồ sơ công việc 

 

 Thêm mới loại hồ sơ công việc 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ người dùng thêm mới loại hồ sơ công việc. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Quản trị hệ thống => Danh mục => Loại hồ sơ 

công việc. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách loại hồ sơ công việc. 
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Bước 2: Người dùng thực hiện chọn Thêm mới. 

 

Bước 3:  Màn hình thêm mới loại hồ sơ công việc hiển thị cho phép nhập thông tin. 

Trường thông tin Tên loại HSCV là trường thông tin bắt buộc nhập.  

Bước 4: Nhấn nút Lưu, hệ thống thông báo thêm mới thành công loại hồ sơ công 

việc, Loại HSCV được thêm vào cơ sở dữ liệu hệ thống. 
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 Cập nhật loại HSCV  

 Mục đích:  

Chức năng này cho phép người dùng cập nhật loại HSCV. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Quản trị hệ thống => Danh mục => Loại hồ sơ 

công việc. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách loại hồ sơ công việc. 
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Bước 2: Chọn icon  trên danh sách loại tài liệu để cập nhật. 

 

Bước 3 Màn hình cập nhật loại HSCV hiện ra, nhập thông tin loại HSCV. Trường 

Tên loại HSCV là trường bắt buộc nhập. 

 

Bước 4: Thực hiện Lưu, hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công. Loại tài 

liệu được cập nhật thành công vào cơ sở dữ liệu của hệ thống. 

 Xóa loại HSCV  

 Mục đích:  

Chức năng này cho phép người dùng xóa loại HSCV. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Quản trị hệ thống => Danh mục => Loại hồ sơ 

công việc. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách loại hồ sơ công việc. 
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Bước 2: Màn hình danh sách loại HSCV hiển thị.  

 

Bước 3: Nhấn chọn icon xóa   trên Danh sách Loại HSCV. 

Bước 4: Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận xóa loại HSCV. Nhấn nút Xóa để thực 

hiện xóa loại HSCV hoàn toàn khỏi hệ thống. 
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1.7.3 Tài khoản/ Người dùng 

 

 Xử lý báo cáo thống kê quyền hạn account 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ người dùng thực hiện thống kê số lượng tài khoản theo quyền 

hạn để dễ dàng quản lý. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Quản trị hệ thống => Tài khoản => Người dùng. 

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách người dùng. 
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Bước 2: Người dùng thực hiện chọn Tìm kiếm. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm 

trên danh sách. 

 

Bước 3:  Người dùng thực hiện nhập các điều kiệu tìm kiếm theo quyền, chức danh 

… Và thực hiện Tìm kiếm. 

 Hệ thống sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm và thông kê được số tài khoản có quyền thực 

hiện chức năng bất ký trong hệ thống. 
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1.7.4 Cơ cấu tổ chức/ Đơn vị phòng ban 

 Xử lý cấu hình đại diện đưa ý kiến tham mưu 

 Mục đích:  

  Chức năng này hỗ trợ người dùng thực hiện chọn đại diện đưa ý kiến tham mưu cho 

đơn vị. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Quản trị hệ thống => Cơ cấu tổ chức => Đơn vị 

phòng ban. Hệ thống sẽ hiển thị danh mục cơ cấu tổ chức. 
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Bước 2: Người dùng thực hiện chọn đơn vị cần cử đại diện tham mưu => chọn icon 

sửa. 
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Bước 3:  Hệ thống hiển thị popup cấu hình => Người dùng thực hiện nhập đại diện 

vào trường Người nhận HS trình xin ý kiến tham mưu => Chọn Lưu => Hệ thống 

thông báo cập nhật thành công. 



Trang 51  

 

 

2. CÁC CHỨC NĂNG BỔ SUNG TRÊN PHẦN MỀM 

2.1. HỒ SƠ CÔNG VIỆC 

2.1.1 Thêm mới hồ sơ công việc 

 Mục đích:  

Chức năng này cho phép tất cả người dùng thêm mới hồ sơ công việc vào hệ thống. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Hồ sơ công việc => Thêm mới hồ sơ công việc trên 

thanh menu. 



Trang 52  

 

 

Bước 2: Trên màn hình thêm mới nhập thông tin hồ sơ công việc. Các trường Mã hồ 

sơ, Tiêu đề hồ sơ, Trạng thái hồ sơ là trường dữ liệu bắt buộc nhập. 

Tại bước này, người sử dụng chú ý khi chọn Trạng thái hồ sơ: 

+ Nếu Trạng thái hồ sơ là Tạo mới: Sau khi lưu, thông tin hồ sơ công việc chưa được 

gửi tới các cá nhân liên quan 

+ Nếu Trạng thái hồ sơ là Đang xử lý: Sau khi lưu, thông tin hồ sơ được gửi ngay tới 

các cá nhân liên quan. 

 

Bước 3: Nhấn nút Lưu, hệ thống lưu thông tin chung về hồ sơ công việc. 
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Bước 4: Thêm các văn bản hồ sơ liên quan vào hồ sơ công việc 

- Thêm phiếu trình 

+ Trên màn hình chi tiết hồ sơ công việc => Mục Phiếu trình => Nhấn Thêm mới. 

 

+ Trên Danh sách hồ sơ trình => thực hiện chọn một hoặc nhiều hồ sơ trình cần thêm 

vào hồ sơ công việc. 

 

+ Nhấn chọn Lưu, hệ thống thông báo thêm thành công và thực hiện thêm phiếu 

trình vào hồ sơ công việc. 

 

 Thêm văn bản đến liên quan 

+ Trên màn hình chi tiết hồ sơ công việc => Mục Văn bản đến liên quan => Nhấn 

Thêm mới. 
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+ Trên popup danh sách văn bản đến liên quan => thực hiện chọn một hoặc nhiều 

văn bản đến cần thêm vào hồ sơ công việc. 

 

+ Nhấn chọn Lưu, hệ thống thông báo thêm thành công và thực hiện thêm văn bản 

đến liên quan vào hồ sơ công việc. 
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 Thêm văn bản dự thảo liên quan 

+ Trên màn hình chi tiết hồ sơ công việc => Mục Văn bản dự thảo liên quan => 

Nhấn Thêm mới. 

 

+ Trên popup Danh sách văn bản dự thảo liên quan => thực hiện chọn một hoặc 

nhiều văn bản dự thảo cần thêm vào hồ sơ công việc. 

 

+ Nhấn chọn Lưu, hệ thống thông báo thêm thành công và thực hiện thêm văn bản 

dự thảo liên quan vào hồ sơ công việc. 
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 Thêm văn bản đi liên quan 

+ Trên màn hình chi tiết hồ sơ công việc => Mục Văn bản đi liên quan => Nhấn 

Thêm mới. 

 

+ Trên popup Danh sách văn bản đi liên quan => thực hiện chọn một hoặc nhiều văn 

bản đi cần thêm vào hồ sơ công việc. 



Trang 57  

 

 

+ Nhấn chọn Lưu, hệ thống thông báo thêm thành công và thực hiện thêm văn bản 

đi liên quan vào hồ sơ công việc. 

 

 Thêm phiếu thẩm tra dự thảo VBPQ 

+ Trên màn hình chi tiết hồ sơ công việc => Mục Phiếu thẩm tra dự thảo VBPQ 

=> Nhấn Thêm mới. 
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+ Trên popup Phiếu thẩm tra dự thảo văn bản pháp quy thực hiện nhập các thông 

tin, các trường Tên văn bản, ý kiến của ban xây dựng pháp luật là những trường 

thông tin bắt buộc nhập. 

 

+  Nhấn chọn Lưu, hệ thống thông báo thêm thành công và thực hiện thêm phiếu 

thẩm tra dự thảo VBPQ vào hồ sơ công việc. 

 

 Thêm phiếu báo, phiếu gửi, phiếu chuyển 

+ Trên màn hình chi tiết hồ sơ công việc => Mục Phiếu báo, phiếu gửi, phiếu 

chuyển => Nhấn Thêm mới. 
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+ Trên popup Phiếu thẩm tra dự thảo văn bản pháp quy thực hiện nhập các thông 

tin, các trường Loại văn bản, Trích yếu là những trường thông tin bắt buộc nhập. 

 

+ Nhấn chọn Lưu, hệ thống thông báo thêm thành công và thực hiện thêm phiếu 

báo, phiếu gửi, phiếu chuyển vào hồ sơ công việc. 

 

Bước 5: Sau khi thêm đầy đủ các thông tin trên, người dùng chuyển Trạng thái hồ sơ 

là Đang xử lý để gửi hồ sơ tới các cá nhân liên quan. 

Lưu ý: 

- Khi thực hiện thêm mới, cập nhật trạng thái Đang xử lý thì Lãnh đạo xử lý, Xử 

lý chính, Phối hợp xử lý hồ sơ công việc sẽ nhận được thông báo. 
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- Khi thực hiện thêm mới các văn bản liên quan vào hồ sơ công việc, người dùng 

có thể thực hiện tìm kiếm văn bản liên quan ngay trên các popup danh sách văn 

bản liên quan bằng cách: Nhấn nút Tìm kiếm => Nhập các thông tin tìm kiếm 

=> Nhấn Tìm kiếm => Hệ thống hiển thị danh sách kết quả. 

 

- Sau khi người dùng thêm mới thành công các văn bản liên quan vào hồ sơ công 

việc, người dùng có thể loại bỏ văn bản đã thêm ra khỏi hồ sơ công việc.  
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- Trường hợp sau khi thêm mới phiếu thẩm tra dự thảo VBPQ/phiếu báo, phiếu 

gửi, phiếu chuyển thành công hệ thống cho phép người dùng có thể tìm kiếm lại 

các phiếu đã thêm vào hồ sơ công việc bằng cách: Nhấn icon tìm kiếm  => 

Nhập các tiêu chí tìm kiếm => Nhấn nút Tìm kiếm. 

 

 

2.1.2 Xem chi tiết hồ sơ công việc 

 Mục đích:  

Cho phép người dùng xem thông tin chi tiết hồ sơ công việc 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Hồ sơ công việc=> Danh sách hồ sơ công việc 
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Bước 2: Nhấn chọn  để mở một hồ sơ công việc cần xem chi tiết. 

 

Bước 3: Xem các tab thông tin 

 

Người dùng nhấn chọn các tab Thông tin về hồ sơ công việc, Thông tin ý kiến trao 

đổi để xem thông tin xử lý của hồ sơ công việc.  
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- Thông tin về hồ sơ công việc: thông tin chung về hồ sơ công việc 

 

- Thông tin ý kiến trao đổi: thông tin ý kiến trao đổi giữa các cán bộ liên quan 

trong hồ sơ công việc 

 

2.1.3 Cập nhật hồ sơ công việc 

 Mục đích:  

Chức năng này cho phép người dùng được: cập nhật thông tin chung của hồ sơ công 

việc, được cập nhật trạng thái, thêm phiếu trình, thêm văn bản đến liên quan, thêm văn 

bản dự thảo liên quan, thêm văn bản đi liên quan, thêm phiếu thẩm tra dự thảo VBPQ, 

thêm phiếu báo, phiếu gửi, phiếu chuyển vào hồ sơ công việc mà mình đã tạo.  

Cho phép người xử lý chính của hồ sơ công việc được phép: cập nhật trạng thái hồ sơ. 

Cho phép tất cả người có liên quan gồm người tạo hồ sơ công việc, Lãnh đạo chỉ đạo, 

người xử lý chính, phối hợp xử lý công việc được phép thêm mới ý kiến xử lý. 

 Cách thực hiện: 
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 Cập nhật thông tin chung 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Hồ sơ công việc => Danh sách hồ sơ công việc 

 

Bước 2:  Trên màn hình danh sách hồ sơ công việc. 

 

Để thực hiện sửa hồ sơ công việc có hai cách như sau:  

 Cách 1: Nhấn chọn icon sửa  trên danh sách hồ sơ công việc. 

Cách 2: Nhấn chọn icon xem chi tiết  trên danh sách hồ sơ công việc => 

Trên màn hình chi tiết hồ sơ công việc => Nhấn chọn nút Cập nhật thông tin chung. 
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Bước 3: Trên màn hình cập nhật hồ sơ công việc, nhập thông tin hồ sơ công việc. Các 

trường Mã hồ sơ, Tiêu đề hồ sơ, Trạng thái hồ sơ là trường dữ liệu bắt buộc nhập. 

 

Bước 4: Thực hiện Lưu, hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công. 

 

 Cập nhật trạng thái 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Hồ sơ công việc => Danh sách hồ sơ công việc 
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Bước 2: Trên màn hình danh sách hồ sơ công việc.  

 

Cách 1: Nhấn chọn icon đổi trạng thái  trên danh sách hồ sơ công việc. 

Cách 2: Nhấn chọn icon xem chi tiết  trên danh sách hồ sơ công việc => 

Trên màn hình chi tiết hồ sơ công việc => Nhấn chọn nút Cập nhật trạng thái. 

Bước 3: Trên Popup cập nhật trạng thái. Chọn trạng thái và thực hiện Đồng ý => hệ 

thống thông báo cập nhật trạng thái thành công. 
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Danh sách trạng thái: Đang xử lý, Hoàn thành. 

+ Đang xử lý: Là trạng thái hồ sơ công việc đang được thực hiện 

+ Hoàn thành: Hồ sơ công việc đã kết thúc quá trình xử lý. Sau khi chuyển trạng thái 

Hoàn thành, những người liên quan không được thực hiện thao tác gì trên hồ sơ công 

việc này. 

2.1.4 Thêm ý kiến xử lý 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Hồ sơ công việc => Danh sách hồ sơ công việc 

 

Bước 2: Trên màn hình danh sách hồ sơ công việc. Nhấn chọn icon xem chi tiết  

một hồ sơ công việc cần thêm ý kiến xử lý.  
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Bước 3: Trên màn hình chi tiết hồ sơ công việc => Nhấn chọn tab Thông tin ý kiến 

trao đổi. 

 

Bước 4: Nhấn chọn nút Thêm mới ý kiến, popup thêm mới ý kiến hiển thị. 

 

Bước 5: Nhập thông tin ý kiến trao đổi, trường Nội dung là trường thông tin bắt buộc. 

Nhấn nút Đồng ý để gửi ý kiến trao đổi tới người liên quan. Hệ thống thông báo gửi 

ý kiến trao đổi thành công. 

2.1.5 Xóa hồ sơ công việc 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ người dùng xóa được hồ sơ công việc mà mình đã tạo. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Hồ sơ công việc => Danh sách hồ sơ công việc. 
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Bước 2: Trên màn hình danh sách hồ sơ công việc.  

 

 Để thực hiện xóa hồ sơ công việc có hai cách: 

Cách 1: Nhấn chọn icon xóa  trên danh sách hồ sơ công việc. 

Cách 2: Nhấn chọn icon xem chi tiết  trên danh sách hồ sơ công việc => 

Trên màn hình chi tiết hồ sơ công việc => Nhấn chọn nút Xóa. 

Bước 3: Trên thông báo xác nhận xóa, Nhấn Có thực hiện xóa hồ sơ khỏi hệ thống.  
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Lưu ý:  

- Hệ thống hỗ trợ người dùng được phép xóa nhiều hồ sơ công việc trên danh sách 

hồ sơ công việc. 

 

2.1.6 Danh sách hồ sơ công việc 

 Mục đích:  

Danh sách hồ sơ công việc cho phép người dùng theo dõi tất cả hồ sơ công việc có 

liên quan tới cá nhân, ở tất cả các trạng thái. 

 Cách thực hiện: 

Người dùng truy cập vào chức năng Hồ sơ công việc => Danh sách hồ sơ công việc 
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Màn hình danh sách hồ sơ công việc hiển thị.  

 

Lưu ý: 

-  Hệ thống hỗ trợ cho phép người dùng có thể Xem hồ sơ , Cập nhật trạng 

thái , Sửa , Xóa  hồ sơ công việc ngay trên danh sách. 

- Hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm hồ sơ công việc trên danh sách. Nhấn 

nút Tìm kiếm => nhập các tiêu chí tìm kiếm => nhấn nút Tìm kiếm => Hệ thống 

hiển thị danh sách kết quả đúng theo các tiêu chí đã nhập 
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2.1.7 Danh sách hồ sơ công việc “Đang xử lý” 

 Mục đích:  

Danh sách hồ sơ công việc cho phép người dùng theo dõi tất cả hồ sơ công việc có 

liên quan tới cá nhân, ở trạng thái Đang xử lý. 

 Cách thực hiện: 

Người dùng truy cập vào chức năng Hồ sơ công việc => Đang xử lý. 

 

Màn hình danh sách hồ sơ công việc đang xử lý     
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Lưu ý: 

- Hệ thống hỗ trợ cho phép người dùng có thể Xem hồ sơ , Cập nhật trạng 

thái , Sửa , Xóa  hồ sơ công việc ngay trên danh sách. 

- Hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm hồ sơ công việc trên danh sách. Nhấn 

nút Tìm kiếm => nhập các tiêu chí tìm kiếm => nhấn nút Tìm kiếm => Hệ thống 

hiển thị danh sách kết quả đúng theo các tiêu chí đã nhập 

 

2.1.8 Danh sách hồ sơ công việc “Đã hoàn thành” 

 Mục đích:  

Danh sách hồ sơ công việc cho phép người dùng theo dõi tất cả hồ sơ công việc có 

liên quan tới cá nhân, ở trạng thái Đã hoàn thành. 

 Cách thực hiện: 

Người dùng truy cập vào chức năng Hồ sơ công việc => Đã hoàn thành 
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Màn hình danh sách hồ sơ công việc đã hoàn thành hiển thị.  

 

Lưu ý: 

- Hệ thống hỗ trợ cho phép người dùng có thể Xem hồ sơ , Cập nhật trạng 

thái , Sửa , Xóa  hồ sơ công việc ngay trên danh sách. 

- Hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm hồ sơ công việc trên danh sách. Nhấn 

nút Tìm kiếm => nhập các tiêu chí tìm kiếm => nhấn nút Tìm kiếm => Hệ thống 

hiển thị danh sách kết quả đúng theo các tiêu chí đã nhập. 
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2.1.9 Danh sách hồ sơ công việc “Quá hạn” 

 Mục đích:  

Danh sách hồ sơ công việc cho phép người dùng theo dõi tất cả hồ sơ công việc có 

liên quan tới cá nhân đã quá hạn xử lý. 

 Cách thực hiện: 

Người dùng truy cập vào chức năng Hồ sơ công việc => Quá hạn 

 

Màn hình danh sách hồ sơ công việc đã quá hạn hiển thị.  

 

Lưu ý: 

- Hệ thống hỗ trợ cho phép người dùng có thể Xem hồ sơ , Cập nhật trạng 

thái , Sửa , Xóa  hồ sơ công việc ngay trên danh sách. 

- Hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm hồ sơ công việc trên danh sách. Nhấn 

nút Tìm kiếm => nhập các tiêu chí tìm kiếm => nhấn nút Tìm kiếm => Hệ thống 

hiển thị danh sách kết quả đúng theo các tiêu chí đã nhập. 
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2.1.10 Báo cáo 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ người dùng báo cáo danh sách hồ sơ công việc, số lượng hồ 

sơ công việc đang xử lý. 

 Cách thực hiện: 

 Báo cáo danh sách 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Hồ sơ công việc => Báo cáo => Báo cáo danh sách 

 

Bước 2:  Trên màn hình Báo cáo danh sách hồ sơ công việc, nhập thông tin tìm kiếm 

và nhấn nút Tìm kiếm.  
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-  Xuất word: Hệ thống hỗ trợ xuất báo cáo dạng file word.  

Nhấn nút Xuất word, hệ thống tự động download file word báo cáo danh sách hồ sơ 

công việc về máy tính cá nhân của người dùng. 

 

-  Xuất Excel: Hệ thống hỗ trợ xuất báo cáo dạng file excel.  

Nhấn nút Xuất excel, hệ thống tự động download file excel báo cáo danh sách hồ sơ 

công việc về máy tính cá nhân của người dùng. 
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 Báo cáo số lượng 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Hồ sơ công việc => Báo cáo => Báo cáo số lượng 

 

Bước 2:  Trên màn hình Báo cáo số lượng hồ sơ công việc đang xử lý được. Nhập 

thông tin tìm kiếm và nhấn nút Tìm kiếm => Hệ thống hiển thị danh sách kết quả 

đúng theo các tiêu chí tìm kiếm. 
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- Xuất Word: Hệ thống hỗ trợ xuất báo cáo dạng file word.  

Nhấn nút Xuất word, hệ thống tự động download file word báo cáo số lượng hồ sơ 

công việc về máy tính cá nhân của người dùng. 

 

- Xuất excel: Hệ thống hỗ trợ xuất báo cáo dạng file excel.  

Nhấn nút Xuất excel, hệ thống tự động download file excel báo cáo số lượng hồ sơ 

công việc về máy tính cá nhân của người dùng. 



Trang 80  

 

 

2.1.11  Tra cứu lịch sử phiếu phối hợp xử lý 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ người dùng tra cứu lịch sử các phiếu phối hợp xử lý: Phiếu 

trình, phiếu thẩm tra dự thảo văn bản pháp quy, phiếu báo, phiếu gửi, phiếu chuyển… 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Hồ sơ công việc => Tra cứu lịch sử phiếu phối 

hợp xử lý 

 

Bước 2: Trên màn hình tra cứu phiếu, nhập thông tin cần tra cứu nhấn nút Tìm kiếm 

=> Hệ thống hiển thị danh sách kết quả đúng theo các tiêu chí tìm kiếm đã nhập. 
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2.2. HỒ SƠ TRÌNH 

 Luồng quy trình 
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Quy trình xử lý hồ sơ trình

Đơn vị khácĐơn vị trình Văn thư Bộ, Thư ký Lãnh đạo Bộ Lãnh đạo Bộ

Tạo hồ sơ 
trình

Ý kiến đơn vị

Kiểm tra rà soát 
Hồ sơ

Đóng và Lưu 
hồ sơ

Hoàn thiện hồ 
sơ trình

Bút phê chỉ đạo

Trả lại hồ sơ

Lưu hồ sơ

Trả lại 

Duyệt

Trình

Xin ý 
kiến

Trả lại 

Duyệt

Trả lại

Trả lại

 

Chú thích:         Đường đi văn bản giấy                        Đường đi văn bản điện tử 

 

 Mô tả các bước thực hiện: 

Stt Các bước thực 

hiện 

Người thực 

hiện 

Đối với văn bản giấy Đối với văn bản điện 

tử 

1 Tạo hồ sơ trình Đơn vị trình - Soạn thảo hồ sơ trình, 

in thành văn bản giấy 

- Đơn vị tạo hồ sơ 

trình trên hệ 

thống, đính kèm 

văn bản liên quan. 

2 Hoàn thiện hồ sơ 

trình 

Đơn vị trình - Người soạn thảo gửi 

hồ sơ trình cho cán bộ 

viên chức/công chức 

để xin ý kiến. 

 

- Chỉnh sửa hồ sơ trình 

theo ý kiến của lãnh 

- Chọn các tài 

khoản cá nhân 

trên hệ thống, 

chuyển hồ sơ trình 

xin ý kiến. 

- Lãnh đạo đơn vị 

và các cá nhân 
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đạo đơn vị. Lãnh đạo 

đơn vị ký duyệt, văn 

thư đóng dấu 

được chọn cho ý 

kiến trực tiếp trên 

hệ thống 

- Đính kèm hồ sơ 

trình đã chỉnh sửa 

lên hệ thống. 

3 Xin ý kiến các 

đơn vị khác (Nếu 

có) 

Đơn vị trình - Đơn vị trình làm 

công văn chuyển 

cùng hồ sơ trình có 

dấu và chữ ký của 

lãnh đạo đơn vị gửi 

tới các đơn vị liên 

quan. 

- Chọn và chuyển 

hồ sơ trình cho 

các đơn vị cần xin 

ý kiến. 

 

4 Cho ý kiến hồ sơ 

trình 

Đơn vị khác 

(đơn vị được 

xin ý kiến 

góp ý) 

- Đơn vị được xin ý 

kiến nhận công văn 

và hồ sơ trình từ đơn 

vị trình 

- Trả lời công văn, cho 

ý kiến và gửi lại đơn 

vị trình theo đường 

công văn trong hạn 

xử lý đúng quy chế 

- Cho ý kiến trực 

tiếp trên hệ thống. 

- Đính kèm công 

văn trả lời. 

5 Hoàn thiện hồ sơ 

trình sau khi có ý 

kiến góp ý và 

chuyển tới Văn 

phòng Bộ 

Đơn vị trình - Hoàn thiện hồ sơ 

trình. 

- Lãnh đạo đơn vị 

duyệt và ký hồ sơ. 

- Đơn vị trình chuyển 

hồ sơ trình tới Văn 

phòng Bộ theo đường 

công văn. 

 

- Lãnh đạo đơn vị 

phê duyệt hồ sơ 

trình đã chỉnh sửa 

theo ý kiến góp ý. 

- Chuyển trực tiếp 

hồ sơ trình tới văn 

phòng Bộ 

 

6 Theo dõi, kiểm 

tra văn bản 

Văn thư Bộ, 

Thư ký Lãnh 

đạo Bộ 

- Văn thư Bộ theo dõi 

hồ sơ trình 

- Thư ký Lãnh đạo Bộ 

thực hiện kiểm tra 

nội dung trình: 

+ Nếu hồ sơ không 

đạt yêu cầu, Thư ký 

Lãnh đạo Bộ trả lại hồ 

sơ cho đơn vị trình.  

+ Nếu hồ sơ đạt yêu 

cầu, Thư ký Lãnh đạo 

Bộ trình tới lãnh đạo 

Bộ. 

- Đơn vị chuyển hồ 

sơ tới Văn thư Bộ, 

Thư ký Lãnh đạo 

Bộ trực tiếp trên 

hệ thống. 

- Văn thư Bộ theo 

dõi hồ sơ trình 

- Thư ký Lãnh đạo 

Bộ thực hiện kiểm 

tra nội dung trình: 

+ Hồ sơ không đạt 

yêu cầu, Thư ký 

Lãnh đạo Bộ 
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chuyển trạng thái 

Trả lại cho hồ sơ 

(Ghi lý do trả lại). 

+ Hồ sơ đạt yêu 

cầu, Thư ký Lãnh 

đạo Bộ trình lãnh 

đạo Bộ trực tiếp 

trên phần mềm. 

 

7 Bút phê hồ sơ 

trình 

Lãnh đạo Bộ - Lãnh đạo Bộ bút phê 

hồ sơ trình. 

- Hồ sơ được trả lại 

cho các bên liên quan 

theo nội dung bút phê 

của lãnh đạo Bộ 

- Thư ký lãnh đạo 

thực hiện nhập bút 

phê trên hệ thống. 

- Thư ký lãnh đạo 

chuyển trạng thái 

hồ sơ trình 

(Duyệt, Trả lại)  

8 Đóng và lưu hồ 

sơ đối với hồ sơ 

trình được duyệt 

Đơn vị trình, 

Văn thư Bộ 

- Lưu thông tin hồ sơ   

- Đơn vị trình đóng hồ 

sơ. 

- Đơn vị trình Đóng 

hồ sơ trên hệ 

thống 

9 Tiếp nhận lại hồ 

sơ, chỉnh sửa và 

trình lại với hồ 

sơ cần trình lại 

Đơn vị trình - Tiếp nhận hồ sơ trình 

bị trả lại từ Thư ký 

Lãnh đạo Bộ 

- Chỉnh sửa hồ sơ và 

trình lại. 

- Trình lại hồ sơ 

trình 
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2.2.1 Thêm mới hồ sơ trình 

 Mục đích:  

 Chức năng này cho phép các cán bộ nghiệp vụ thêm mới hồ sơ trình để trình lên Lãnh 

đạo. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Hồ sơ trình => Thêm mới hồ sơ trình trên thanh 

menu. 

 

Bước 2: Trên màn hình thêm mới người dùng nhập thông tin hồ sơ trình. Các trường 

có dấu (*) là trường dữ liệu bắt buộc nhập. 
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 Hướng dẫn thêm mới Văn bản dự thảo liên quan:  

+ Người dùng nhấn chọn  để mở ra popup Danh sách văn bản dự thảo.  

 

+ Người dùng nhấn  để chọn văn bản dự thảo, có thể chọn 1 hoặc nhiều văn 

bản. 

+ Người dùng nhấn  để xác nhận chọn. Nhấn  để đóng 

popup Danh sách văn bản dự thảo. 

 Lưu ý: Để chọn được văn bản dự thảo trong danh sách trước tiên cần phải có 

văn bản dự thảo. Cách tạo mới văn bản dự thảo như sau: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Văn bản dự thảo => Thêm mới Văn bản dự 

thảo trên thanh menu 
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Bước 2: Trên màn hình thêm mới người dùng nhập thông tin văn bản dự thảo. 

Các trường có dấu (*) là trường dữ liệu bắt buộc nhập 

 

Bước 3: Nhấn  để lưu văn bản vừa tạo. Hệ thống hiển thị thông báo 

lưu thành công. 
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 Hướng dẫn thêm mới Văn bản đến liên quan:  

 

+ Người dùng nhấn chọn  tại mục Văn bản đến liên quan. Hệ thống mở 

ra popup Danh sách văn bản đến  

 

+ Người dùng nhấn  để chọn văn bản đến, có thể chọn 1 hoặc nhiều văn bản. 

+ Người dùng nhấn  để xác nhận chọn. Nhấn  để đóng 

popup Danh sách văn bản đến. 
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 Hướng dẫn thêm mới Văn bản đi liên quan:  

 

+ Người dùng nhấn chọn  tại mục Văn bản đi liên quan. Hệ thống mở ra 

popup Danh sách văn bản đi. 

 

+ Người dùng nhấn  để chọn văn bản đi, có thể chọn 1 hoặc nhiều văn bản. 

+ Người dùng nhấn  để xác nhận chọn. Nhấn  để đóng 

popup Danh sách văn bản đi. 
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 Hướng dẫn thêm văn bản khác 

 

+ Nhấn chọn  mở ra popup chọn file 

 

+ Nhấn chọn file đính kèm để mở ra cửa sổ và chọn file. 

+ Nhập nội dung mô tả file. 

+ Nhấn Lưu để lưu file đính kèm 

Lưu ý:  

- Nhấn Thoát để thoát cửa sổ Chọn file đính kèm. Hệ thống mở màn hình nhập 

thông tin chi tiết hồ sơ trình. 

- Sau khi chọn, file đính kèm sẽ được hiển thị ở danh sách chi tiết. 

- Nhấn  để chọn lại file. Nhấn  để xóa file vừa chọn. 

 



Trang 91  

 

Bước 3: Nhấn  để lưu hồ sơ trình vừa tạo. Hệ thống hiển thị thông báo lưu 

thành công. 

 

Lưu ý: 

- Nhấn  hệ thống sẽ thêm mới thành công đồng thời 

thực hiện trình hồ sơ lên Lãnh đạo Đơn vị 

- Nhấn  hệ thống sẽ thêm mới thành công đồng thời 

thực hiện xin ý kiến đơn vị khác.  

- Nhấn  hệ thống sẽ thêm mới thành công đồng thời thực 

hiện trình hồ sơ lên Lãnh đạo Bộ 

- Nhấn  hệ thống thực hiện trở về màn hình mặc định khi thêm mới 

- Nhấn  để quay lại Danh sách hồ sơ trình 

- Sau khi tạo mới trạng thái hồ sơ trình sẽ mặc định là Tạo mới. 

2.2.2 Xem chi tiết hồ sơ trình 

 Mục đích:  

Cho phép cán bộ xem lại thông tin hồ sơ trình 

 Cách thực hiện: 
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Bước 1: Truy cập vào chức năng Hồ sơ trình=> Danh sách hồ sơ trình 

 

Bước 2: Nhấn chọn  để mở một hồ sơ trình cần xem chi tiết. 

 

Bước 3: Xem các tab thông tin 

Người dùng nhấn chọn các tab Thông tin về hồ sơ trình, Thông tin luân chuyển, 

Thông tin ý kiến xử lý để xem thông tin xử lý của hồ sơ trình.  

- Thông tin về hồ sơ trình 
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- Thông tin luân chuyển 

 

- Thông tin ý kiến xử lý 

 

Lưu ý: 

- Người dùng nhấn  để xuất ra file word hồ sơ trình. 

- Người dùng nhấn  để thực hiện in trực tiếp hồ sơ trình. 
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-  Người dùng nhấn  để xem link chi tiết đến các văn bản đến/ đi/ dự thảo liên 

quan. 

 

2.2.3 Cập nhật hồ sơ trình  

 Mục đích:  

Chức năng này cho phép người tạo hồ sơ trình được cập nhật thông tin chung của hồ 

sơ trình. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Hồ sơ trình => Danh sách hồ sơ trình. 
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Bước 2: Trên danh sách hồ sơ trình người dùng có 2 các để cập nhật hồ sơ trình như 

sau: 

Cách 1: Nhấn chọn icon sửa  trên danh sách hồ sơ trình để cập nhật thông 

tin 

 

Cách 2: Nhấn chọn icon xem chi tiết  trên danh sách hồ sơ trình => Màn 

hình chi tiết hồ sơ trình hiển thị => Nhấn chọn nút  để cập nhật thông tin. 
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Lưu ý: 

- Chỉ với những hồ sơ ở trạng thái Tạo mới mới được phép cập nhật. 

Bước 3: Trên màn hình cập nhật người dùng nhập thông tin hồ sơ trình cần sửa. Các 

trường có dấu (*) là trường dữ liệu bắt buộc nhập. 

 

Bước 4: Nhấn nút Lưu, hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công. 

2.2.4 Xóa hồ sơ trình 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ người dùng xóa được hồ sơ trình. 
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 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Hồ sơ trình => Danh sách hồ sơ trình. 

 

Bước 2: Trên màn hình danh sách người dùng nhấn  để xóa 1 bản ghi hồ sơ trình. 

 

Bước 3: Trên thông báo Xóa bản ghi đã chọn, nhấn Xóa để thực hiện xóa hồ sơ khỏi 

hệ thống hoặc nhấn Đóng lại để đóng lại popup 
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 Lưu ý:  

- Hệ thống hỗ trợ người dùng được phép xóa nhiều hồ sơ trình trên danh sách hồ 

sơ trình. 

 

2.2.5 Xem danh sách hồ sơ trình 

 Mục đích:  

Danh sách hồ sơ trình cho phép người dùng theo dõi tất cả hồ sơ trình có liên quan 

tới cá nhân, ở tất cả các trạng thái. 

 Cách thực hiện: 

Truy cập vào chức năng Hồ sơ trình=> Danh sách hồ sơ trình. 
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Màn hình danh sách hồ sơ trình hiển thị.  

 

 Lưu ý: 

-  Hệ thống hỗ trợ cho phép người dùng có thể  để Xem hồ sơ, nhấn  để 

Tải file, nhấn  để Sửa, nhấn  để Xóa hồ sơ trình ngay trên danh sách. 

- Hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm hồ sơ trình trên danh sách. 
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2.2.6 Trình Lãnh đạo Đơn vị 

 Mục đích:  

Chức năng này cho phép cán bộ đơn vị thực hiện trình hồ sơ trình lên Lãnh đạo Đơn 

vị. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Hồ sơ trình=> Danh sách hồ sơ trình => Hệ thống 

hiển thị danh sách hồ sơ trình. 
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Bước 2: Trên danh sách Hồ sơ trình, thực hiện chọn hồ sơ cần trình Lãnh đạo.  

 

Bước 3: Trên màn hình thông tin chi tiết hồ sơ trình => Người dùng nhấn chọn Trình 

Lãnh đạo Đơn vị. 
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Bước 4: Trên popup trình Lãnh đạo phê duyệt, người dùng thực hiện nhập thông 

tin. Các trường Chọn lãnh đạo phê duyệt, và Nội dung là 2 trường bắt buộc nhập. 

      

 

Bước 5: Nhấn chọn Đồng ý. Hệ thống thông báo trình Lãnh đạo thành công. 

Lưu ý:  

- Hồ sơ sau khi trình Lãnh đạo sẽ được gửi thông báo đến Lãnh đạo và 

cán bộ liên quan. 

- Lãnh đạo/ Cán bộ liên quan đăng nhập vào hệ thống => Hệ thống 

hiển thị thông báo.  

 

2.2.7 Thu hồi hồ sơ trình 

 Mục đích:  

Chức năng này cho phép cán bộ đơn vị thực hiện thu hồi hồ sơ của mình  
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Hồ sơ trình chỉ được thu hồi khi Lãnh đạo đơn vị chưa thực hiện các thao tác trên 

hồ sơ đó. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Hồ sơ trình=> Danh sách hồ sơ trình => Hệ thống 

hiển thị danh sách hồ sơ trình. 

 

Bước 2: Trên danh sách Hồ sơ trình, thực hiện chọn hồ sơ cần thu hồi.  

 

Bước 3: Trên màn hình thông tin chi tiết hồ sơ trình => Người dùng nhấn chọn Thu 

hồi. 
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Bước 4: Trên popup Thu hồi hồ sơ trình, người dùng thực hiện nhập Lý do thu hồi 

 

 

Bước 5: Nhấn chọn Đồng ý. Hệ thống thông báo thu hồi hồ sơ trình. 

Lưu ý:  

- Hồ sơ sau khi thu hồi sẽ được gửi thông báo đến Lãnh đạo và cán bộ 

liên quan.  

- Lãnh đạo/ Cán bộ liên quan đăng nhập vào hệ thống => Hệ thống 

hiển thị thông báo.  
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- Cán bộ sau khi thu hồi hồ sơ trình vẫn có thể Cập nhật lại hồ sơ để 

trình. 

- Thao tác thu hồi chỉ được thực hiện đối với cấp đơn vị. 

2.2.8  Xin ý kiến các đơn vị khác 

 Mục đích:  

Chức năng này cho phép cán bộ đơn vị thực hiện xin ý kiến các đơn vị khác về hồ 

sơ trình. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Hồ sơ trình=> Danh sách hồ sơ trình => Hệ thống 

hiển thị danh sách hồ sơ trình. 
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Bước 2: Trên danh sách Hồ sơ trình, thực hiện chọn hồ sơ cần xin ý kiến đơn vị khác.  

 

Bước 3: Trên màn hình thông tin chi tiết hồ sơ trình => Người dùng chọn Xin ý kiến 

đơn vị. 
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Bước 4: Trên popup Xin ý kiến đơn vị, người dùng thực hiện nhập thông tin. Các 

trường Đơn vị xin ý kiến , và Nội dung là 2 trường bắt buộc nhập. 

 

Bước 5: Nhấn chọn Đồng ý. Hệ thống thông báo Xin ý kiến đơn vị thành công. 

Lưu ý:  

- Hồ sơ sau khi xin ý kiến đơn vị sẽ được gửi thông báo người đại diện 

của đơn vị cho ý kiến. 

- Lãnh đạo/ Cán bộ liên quan đăng nhập vào hệ thống => Hệ thống 

hiển thị thông báo. 
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- Trường hợp đơn vị không có người đại diện hệ thống sẽ thông báo 

“Đơn vị chưa có người đại diện!”. Vui lòng liên hệ Quản trị hệ thống 

để được hỗ trợ về trường hợp này. 

2.2.9 Cho ý kiến hồ sơ trình 

 Mục đích:  

Chức năng này cho phép đơn vị được xin ý kiến từ đơn vị trình cho ý kiến vào hồ sơ 

trình. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Hồ sơ trình=> Danh sách hồ sơ trình => Hệ thống 

hiển thị danh sách hồ sơ trình. 
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Bước 2: Trên danh sách Hồ sơ trình, thực hiện chọn hồ sơ cần cho ý kiến. Hồ sơ này 

có trạng thái: Lấy ý kiến đơn vị. 

 

Bước 3: Trên màn hình thông tin chi tiết hồ sơ trình => Người dùng chọn tab Thông 

tin ý kiến xử lý => Nhấn chọn Đưa ý kiến 

 

Bước 4: Trên popup Ý kiến đơn vị người dùng thực hiện nhập thông tin, Tóm tắt ý 

kiến là trường bắt buộc nhập. 
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Bước 5: Chọn Đồng ý. Hệ thống thông báo Trả lời ý kiến đơn vị thành công. 

Lưu ý:  

- Thông tin ý kiến sẽ được lưu trên danh sách Thông tin ý kiến xử lý.  

- Đơn vị đưa ý kiến được phép thêm mới, sửa, xóa ý kiến của mình. 

 

- Hồ sơ sau khi xin ý kiến đơn vị sẽ được gửi thông báo đến cán bộ liên 

quan. 

- Lãnh đạo/ Cán bộ liên quan đăng nhập vào hệ thống => Hệ thống 

hiển thị thông báo.  
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2.2.10 Lãnh đạo đơn vị duyệt hồ sơ trình 

 Mục đích:  

Chức năng này cho phép Lãnh đạo Đơn vị kiểm tra và duyệt hồ sơ trình, đảm bảo 

hồ sơ trình đúng về nội dung và hình thức. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Hồ sơ trình=> Chưa xử lý => Hệ thống hiển thị 

danh sách hồ sơ trình mà lãnh đạo chưa xử lý 

 

Bước 2: Trên danh sách Hồ sơ trình, thực hiện chọn hồ sơ cần duyệt.  

 

Bước 3: Trên thông tin chi tiết hồ sơ trình => Người dùng nhấn chọn Duyệt. 
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Bước 4: Trên popup Xác nhận duyệt hồ sơ trình người dùng thực hiện nhập thông 

tin, Ý kiến lãnh đạo là trường bắt buộc nhập. 

 

Bước 5: Chọn Đồng ý. Hệ thống thông báo Duyệt hồ sơ trình thành công. 

Lưu ý:  

- Hồ sơ sau khi duyệt sẽ được gửi đến cán bộ liên quan, được lưu trên 

danh sách chung và danh sách đã xử lý với trạng thái Đã duyệt. 

- Lãnh đạo/ Cán bộ liên quan đăng nhập vào hệ thống => Hệ thống 

hiển thị thống báo.  
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2.2.11 Lãnh đạo đơn vị trả lại hồ sơ trình 

 Mục đích:  

Chức năng này cho phép Lãnh đạo Đơn vị kiểm tra và trả lại hồ sơ trình, do hồ sơ 

trình sai nội dung hoặc thể thức. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Hồ sơ trình=> Chưa xử lý => Hệ thống hiển thị 

danh sách hồ sơ trình. 

 

Bước 2: Trên danh sách Hồ sơ trình, thực hiện chọn hồ sơ cần trả lại.  
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Bước 3: Trên màn hình thông tin chi tiết hồ sơ trình => Người dùng nhấn chọn Trả 

lại 

 

Bước 4: Trên popup Trả lại hồ sơ trình, người dùng thực hiện nhập thông tin, Nội 

dung là trường bắt buộc nhập. 

 

Bước 5: Nhấn chọn Đồng ý. Hệ thống thông báo trả lại hồ sơ trình thành công. 

Lưu ý:  

- Hồ sơ trình được trả lại cho người tạo để tiếp tục cập nhật chỉnh sửa 

và trình lại. 

- Hồ sơ sau khi trả lại hệ thống sẽ gửi thông báo đến cán bộ liên quan. 

- Lãnh đạo/ Cán bộ liên quan đăng nhập vào hệ thống => Hệ thống 

hiển thị thống báo.  
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2.2.12 Đơn vị trình Lãnh đạo Bộ  

 Mục đích:  

Chức năng này cho phép đơn vị trình hồ sơ trình lên Lãnh đạo Bộ. 

 Cách thực hiện: 

 Từ người tạo hồ sơ trình 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Hồ sơ trình=> Danh sách hồ sơ trình => Hệ thống 

hiển thị danh sách hồ sơ trình. 



Trang 116  

 

 

Bước 2: Trên danh sách Hồ sơ trình, thực hiện chọn hồ sơ cần trình Lãnh đạo Bộ.  

 

Bước 3: Trên màn hình thông tin chi tiết hồ sơ trình => Người dùng nhấn chọn Trình 

lãnh đạo Bộ. 
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Bước 4: Trên popup Duyệt và trình Lãnh đạo Bộ, người dùng thực hiện nhập thông 

tin. Các trường Chọn lãnh đạo phê duyệt, và Nội dung là 2 trường bắt buộc nhập. 

 

Bước 5: Nhấn chọn Đồng ý.  

Hồ sơ trình sẽ được lưu trên danh sách với trạng thái Chờ tiếp nhận. 

Hệ thống thông báo Hồ sơ trình sẽ được chuyển tới Văn thư Bộ và Thư ký lãnh đạo 

Bộ để tiếp nhận trước khi trình Lãnh đạo Bộ. 

 Từ Lãnh đạo Đơn vị 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Hồ sơ trình=> Danh sách hồ sơ trình => Hệ thống 

hiển thị danh sách hồ sơ trình. 
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Bước 2 Trên danh sách Hồ sơ trình, thực hiện chọn hồ sơ cần trình Lãnh đạo Bộ, là 

các hồ sơ có trạng thái Chờ duyệt, Đã duyệt. 

 

Bước 3:  

- Đối với hồ sơ có trạng thái Chờ duyệt, trên màn hình thông tin chi tiết hồ sơ trình, 

hệ thống hiển thị nút Trình lãnh đạo bộ 
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- Đối với hồ sơ có trạng thái Đã duyệt, trên màn hình thông tin chi tiết, hệ thống hiển 

thị nút Duyệt và trình lãnh đạo Bộ  

 

 Người dùng nhấn vào 2 nút Trình lãnh đạo Bộ/Duyệt và trình lãnh đạo Bộ đều hiển 

thị popup Trình lãnh đạo phê duyệt. 

Bước 4: Trên popup Trình Lãnh đạo phê duyệt người dùng thực hiện nhập thông 

tin. Các trường Chọn lãnh đạo phê duyệt, và Nội dung là 2 trường bắt buộc nhập. 
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Bước 5: Nhấn chọn Đồng ý sau khi nhập đầy đủ nội dung.  

Hồ sơ trình sẽ được lưu trên danh sách với trạng thái Chờ tiếp nhận. 

Hệ thống thông báo Hồ sơ trình sẽ được chuyển tới Văn thư Bộ và Thư ký lãnh đạo 

Bộ để tiếp nhận trước khi trình Lãnh đạo Bộ. 

Lưu ý:  

- Hồ sơ sau khi trình Lãnh đạo Bộ sẽ được gửi thông báo đến Lãnh đạo 

và cán bộ liên quan. Lãnh đạo/ Cán bộ liên quan đăng nhập vào hệ 

thống => Hệ thống hiển thị thông báo.  

 

2.2.13 Thư ký lãnh đạo Bộ tiếp nhận hồ sơ trình 

 Mục đích:  
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Sau khi nhận được hồ sơ trình bản cứng, thư ký lãnh đạo Bộ thực hiện tiếp nhận hồ 

sơ trên hệ thống. Lãnh đạo Bộ kiểm tra hồ sơ theo quy định. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Hồ sơ trình => Danh sách hồ sơ trình, hoặc danh 

mục Chưa xử lý 

 

Bước 2: Nhấn chọn  để mở hồ sơ trình cần tiếp nhận. Hồ sơ có trạng thái Chờ 

tiếp nhận. 

 

Bước 3: Nhấn nút  để tiếp nhận hồ sơ. 
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Bước 4: Nhấn nút Đồng ý 

 

Sau khi hệ thống xác nhận tiếp nhận hồ sơ trình thành công. Trạng thái của hồ sơ 

trình lập tức sẽ được chuyển thành “Đã tiếp nhận”. 

2.2.14 Thư ký lãnh đạo Bộ trả lại hồ sơ trình  

 Mục đích:  

Chức năng này cho phép Thứ ký lãnh đạo Bộ trả lại hồ sơ trình do sai về nội dung 

hoặc thể thức. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Hồ sơ trình=> Chưa xử lý => Hệ thống hiển thị 

danh sách hồ sơ trình. 
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Bước 2: Trên danh sách Hồ sơ trình, thực hiện chọn hồ sơ cần trả lại, là hồ sơ có trạng 

thái Đã tiếp nhận. 

 

Bước 3: Trên màn hình thông tin chi tiết hồ sơ trình => Người dùng nhấn chọn Trả 

lại 
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Bước 4: Trên popup Trả lại hồ sơ trình, người dùng thực hiện nhập thông tin, Nội 

dung là trường bắt buộc nhập. 

 

Bước 5: Nhấn chọn Đồng ý. Hệ thống thông báo trả lại hồ sơ trình thành công. 

Lưu ý:  

- Hồ sơ sau khi trả lại hệ thống sẽ gửi thông báo đến cán bộ liên quan. 

- Lãnh đạo/ Cán bộ liên quan đăng nhập vào hệ thống => Hệ thống 

hiển thị thống báo.  

 

2.2.15 Thư ký Lãnh đạo Bộ trình Lãnh đạo Bộ 

 Mục đích:  

Chức năng này cho phép Thư ký lãnh đạo Bộ thực hiện trình hồ sơ trình lên Lãnh 

đạo Bộ sau khi đã kiểm tra hồ sơ của đơn vị. 

 Cách thực hiện: 
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Bước 1: Truy cập vào chức năng Hồ sơ trình=> Danh sách hồ sơ trình => Hệ thống 

hiển thị danh sách hồ sơ trình. 

 

 

Bước 2: Trên danh sách Hồ sơ trình người dùng nhấn chọn  để mở hồ sơ trình cần 

trình, là hồ sơ có trạng thái Đã tiếp nhận. 

 

Bước 3: Người dùng nhấn Trình lãnh đạo Bộ để tiến hành trình. 
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Lưu ý: Sau khi Thư ký tiếp nhận và trình lãnh đạo Bộ, hệ thống sẽ tự động gửi hồ sơ 

lên Lãnh đạo Bộ (người duyệt) mà người trình đã chọn. Thư ký không cần chọn lại. 

Bước 4: Nhấn Đồng ý để thực hiện trình. Hệ thống sẽ thông báo hồ sơ đã được chuyển 

tới Lãnh đạo Bộ. Nhấn Đóng lại để đóng lại popup thông báo và quay trở lại thông 

tin chi tiết của hồ sơ trình. 

 

Lưu ý:  

-  Hồ sơ sau khi trình Lãnh đạo Bộ sẽ được gửi thông báo đến Lãnh đạo 

Bộ (Người duyệt). Lãnh đạo Bộ đăng nhập vào hệ thống => Hệ thống 

hiển thị thống báo.  
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2.2.16 Lãnh đạo Bộ duyệt hồ sơ trình 

 Mục đích:  

Chức năng này cho phép Lãnh đạo Bộ duyệt hồ sơ trình của đơn vị 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Hồ sơ trình=> Chưa xử lý => Hệ thống hiển thị 

danh sách hồ sơ trình mà Lãnh đạo chưa xử lý 

 

Bước 2: Trên danh sách Hồ sơ trình, thực hiện chọn hồ sơ cần duyệt.  

 

Bước 3: Trên màn hình thông tin chi tiết hồ sơ trình => Người dùng nhấn chọn Duyệt. 

 

Bước 4: Trên popup Xác nhận duyệt hồ sơ trình, người dùng thực hiện nhập thông 

tin, Ý kiến lãnh đạo là trường bắt buộc nhập. 
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Bước 5: Nhấn chọn Đồng ý. Hệ thống thông báo Duyệt hồ sơ trình thành công. 

Lưu ý:  

- Hồ sơ sau khi duyệt sẽ được gửi đến cán bộ liên quan, được lưu trên 

danh sách chung và danh sách đã xử lý với trạng thái Đã duyệt. 

- Lãnh đạo/ Cán bộ liên quan đăng nhập vào hệ thống => Hệ thống 

hiển thị thống báo.  

 

 

2.2.17 Lãnh đạo Bộ trả lại hồ sơ trình  

 Mục đích:  

Chức năng này cho phép Lãnh đạo Bộ duyệt hồ sơ trình của đơn vị 

 Cách thực hiện: 
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Bước 1: Truy cập vào chức năng Hồ sơ trình=> Chưa xử lý => Hệ thống hiển thị 

danh sách hồ sơ trình. 

 

 

Bước 2: Trên danh sách Hồ sơ trình, thực hiện chọn hồ sơ cần trả lại, hồ sơ có trạng 

thái Chờ duyệt 

 

Bước 3: Trên màn hình thông tin chi tiết hồ sơ trình => Người dùng nhấn chọn Trả 

lại 
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Bước 4: Trên popup Trả lại hồ sơ trình, người dùng thực hiện nhập lý do trả lại, Nội 

dung là trường bắt buộc nhập. 

 

Bước 5: Nhấn chọn Đồng ý. Hệ thống thông báo Trả lại hồ sơ trình thành công. 

Lưu ý:  

- Hồ sơ sau khi trả lại hệ thống sẽ gửi thông báo đến cán bộ liên quan. 

- Lãnh đạo/ Cán bộ liên quan đăng nhập vào hệ thống => Hệ thống 

hiển thị thông báo.  

 

2.2.18 Đóng hồ sơ trình 

 Mục đích:  

 Cán bộ tạo hồ sơ trình thực hiện đóng hồ sơ trình xác nhận hồ sơ trình đã được lãnh 

đạo Bộ duyệt.  

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Hồ sơ trình=> Danh sách hồ sơ trình => Hệ thống 

hiển thị danh sách hồ sơ trình. 
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Bước 2: Nhấn  để mở bản ghi hồ sơ trình cần đóng. 

 

Bước 3: Nhấn  thực hiện đóng hồ sơ trình. 
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Bước 4: Nhấn để xác nhận đóng hồ sơ trình.  

 

Bước 5: Nhấn Đóng lại để kết thúc. 

 

 Sau khi thực hiện đóng thành công hồ sơ trình. Trạng thái của hồ sơ tự động cập 

nhật thành Đóng hồ sơ trình 
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Lưu ý:  

- Hồ sơ sau khi đóng không được phép thực hiện các thao tác gì trên hồ 

sơ. 

2.3. THEO DÕI HỒ SƠ VĂN BẢN 

2.3.1 Giám sát toàn bộ văn bản đến 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ Lãnh đạo Bộ theo dõi giám sát toàn bộ văn bản đến. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Theo dõi hồ sơ, văn bản => Giám sát toàn bộ văn 

bản đến 
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Bước 2: Trên màn hình danh sách toàn bộ văn bản đến hiển thị, cho phép Lãnh đạo 

Bộ đươc phép Tìm kiếm, In, Xuất word, Xuất excel, Xem quy trình xử lý ngay 

trên danh sách. 

 

- Tìm kiếm: Thực hiện Nhấn nút Tìm kiếm => Thực hiện nhập các thông tin tìm 

kiếm văn bản. Nhấn nút Tìm kiếm => Danh sách kết quả hiển thị. 

 

- In: Nhấn nút In, hệ thống hiển thị cửa sổ cho phép người dùng chọn cấu hình in, 

kết nối máy in. Nhấn nút In để thực hiện in danh sách văn bản 



Trang 135  

 

 

- Xuất word: Cho phép người dùng xuất danh sách văn bản đến ra file word, Nhấn 

Xuất word hệ thống tự động download file word danh sách văn bản đến về máy 

tính cá nhân. 
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- Xuất excel: Cho phép người dùng xuất danh sách văn bản đến ra file excel. Nhấn 

Xuất excel hệ thống tự động download file excel danh sách văn bản đến về máy 

tính cá nhân. 

 

- Xem quá trình xử lý: Nhấn icon xem quá trình xử lý  trên danh sách. Hệ 

thống hiển thị quá trình xử lý văn bản đến. Người dùng có thể thực hiện In quá 

trình xử lý. 
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2.3.2 Giám sát toàn bộ văn bản đi 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ Lãnh đạo Bộ theo dõi giám sát toàn bộ văn bản đi. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Theo dõi hồ sơ, văn bản => Giám sát toàn bộ văn 

bản đi 

 

Bước 2: Trên màn hình danh sách toàn bộ văn bản đi hiển thị, cho phép Lãnh đạo Bộ 

đươc phép Tìm kiếm, In, Xuất word, Xuất excel, Xem quy trình xử lý ngay trên 

danh sách. 
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- Tìm kiếm: Thực hiện Nhấn nút Tìm kiếm => Thực hiện nhập các thông tin tìm 

kiếm văn bản. Nhấn nút Tìm kiếm => Danh sách kết quả hiển thị. 

 

- In: Nhấn nút In, hệ thống hiển thị cửa sổ cho phép người dùng chọn cấu hình in, 

kết nối máy in. Nhấn nút In để thực hiện in danh sách văn bản 
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- Xuất word: Cho phép người dùng xuất danh sách văn bản đi ra file word, Nhấn 

Xuất word hệ thống tự động download file word danh sách văn bản đi về máy 

tính cá nhân. 
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- Xuất excel: Cho phép người dùng xuất danh sách văn bản đi ra file excel. Nhấn 

Xuất excel hệ thống tự động download file excel danh sách văn bản đi về máy 

tính cá nhân. 

 

- Xem quá trình xử lý: Nhấn icon xem quá trình xử lý  trên danh sách. Hệ 

thống hiển thị quá trình xử lý văn bản đi.  
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2.3.3 Giám sát văn bản đến đơn vị 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ Lãnh đạo Đơn vị theo dõi giám sát toàn bộ văn bản đến của 

đơn vị. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Theo dõi hồ sơ, văn bản => Giám sát văn bản đến 

đơn vị 

 

Bước 2: Trên màn hình danh sách toàn bộ văn bản đến của đơn vị hiển thị, cho phép 

Lãnh đạo Đơn vị đươc phép Tìm kiếm, In, Xuất word, Xuất excel, Xem quy trình 

xử lý ngay trên danh sách. 
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- Tìm kiếm: Thực hiện Nhấn nút Tìm kiếm => Thực hiện nhập các thông tin tìm 

kiếm văn bản. Nhấn nút Tìm kiếm => Danh sách kết quả hiển thị bên dưới 

 

- In: Nhấn nút In, hệ thống hiển thị cửa sổ cho phép người dùng chọn cấu hình in, 

kết nối máy in. Nhấn nút In để thực hiện in danh sách văn bản 
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- Xuất word: Cho phép người dùng xuất danh sách văn bản đến ra file word, Nhấn 

Xuất word hệ thống tự động download file word danh sách văn bản đến về máy 

tính cá nhân. 
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- Xuất excel: Cho phép người dùng xuất danh sách văn bản đến ra file excel. Nhấn 

Xuất excel hệ thống tự động download file excel danh sách văn bản đến về máy 

tính cá nhân. 

 

- Xem quá trình xử lý: Nhấn icon xem quá trình xử lý  trên danh sách. Hệ 

thống hiển thị quá trình xử lý văn bản đến đơn vị. Người dùng có thể thực hiện 

In quá trình xử lý. 
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2.3.4 Giám sát văn bản đi đơn vị 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ Lãnh đạo Đơn vị theo dõi giám sát toàn bộ văn bản đi đơn vị. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Theo dõi hồ sơ, văn bản => Giám sát văn bản đi 

đơn vị 

 

Bước 2: Trên màn hình danh sách toàn bộ văn bản đi của đơn vị hiển thị, cho phép 

Lãnh đạo Đơn vị đươc phép Tìm kiếm, In, Xuất word, Xuất excel, Xem quy trình 

xử lý ngay trên danh sách. 
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- Tìm kiếm: Thực hiện Nhấn nút Tìm kiếm => Thực hiện nhập các thông tin tìm 

kiếm văn bản. Nhấn nút Tìm kiếm => Danh sách kết quả hiển thị bên dưới 

 

- In: Nhấn nút In, hệ thống hiển thị cửa sổ cho phép người dùng chọn cấu hình in, 

kết nối máy in. Nhấn nút In để thực hiện in danh sách văn bản 
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- Xuất word: Cho phép người dùng xuất danh sách văn bản đi ra file word, Nhấn 

Xuất word hệ thống tự động download file word danh sách văn bản đi về máy 

tính cá nhân. 
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- Xuất excel: Cho phép người dùng xuất danh sách văn bản đi ra file excel. Nhấn 

Xuất excel hệ thống tự động download file excel danh sách văn bản đi về máy 

tính cá nhân. 

 

- Xem quá trình xử lý: Nhấn icon xem quá trình xử lý  trên danh sách. Hệ 

thống hiển thị quá trình xử lý văn bản đi đơn vị. Người dùng có thể thực hiện ý 

quá trình xử lý. 

 

2.3.5 Giám sát toàn bộ hồ sơ công việc 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ Lãnh đạo Bộ theo dõi giám sát toàn bộ hồ sơ công việc. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Theo dõi hồ sơ, văn bản => Giám sát toàn bộ hồ 

sơ công việc 
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Bước 2: Trên màn hình danh sách toàn bộ hồ sơ công việc hiển thị, cho phép Lãnh 

đạo Bộ đươc phép Tìm kiếm, In, Xuất word, Xuất excel ngay trên danh sách. 

 

- Tìm kiếm: Thực hiện Nhấn nút Tìm kiếm => Thực hiện nhập các thông tin tìm 

kiếm hồ sơ. Nhấn nút Tìm kiếm => Danh sách kết quả hiển thị. 

 

- In: Nhấn nút In, hệ thống hiển thị cửa sổ cho phép người dùng chọn cấu hình in, 

kết nối máy in. Nhấn nút In để thực hiện in danh sách hồ sơ 
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- Xuất word: Cho phép người dùng xuất danh sách hồ sơ công việc ra file word, 

Nhấn Xuất word hệ thống tự động download file word danh sách hồ sơ công 

việc về máy tính cá nhân. 

 

- Xuất excel: Cho phép người dùng xuất danh sách hồ sơ công việc ra file excel. 

Nhấn Xuất excel hệ thống tự động download file excel danh sách hồ sơ công 

việc về máy tính cá nhân. 
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2.3.6 Giám sát hồ sơ công việc đơn vị 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ Lãnh đạo Đơn vị theo dõi giám sát hồ sơ công việc của đơn 

vị 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Theo dõi hồ sơ, văn bản => Giám sát hồ sơ công 

việc đơn vị 

 

Bước 2: Trên màn hình danh sách toàn bộ hồ sơ công việc của đơn vị hiển thị, cho 

phép Lãnh đạo Bộ đươc phép Tìm kiếm, In, Xuất word, Xuất excel ngay trên danh 

sách. 
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- Tìm kiếm: Thực hiện Nhấn nút Tìm kiếm => Thực hiện nhập các thông tin tìm 

kiếm hồ sơ công việc đơn vị. Nhấn nút Tìm kiếm => Danh sách kết quả hiển thị 

bên dưới 

 

- In: Nhấn nút In, hệ thống hiển thị cửa sổ cho phép người dùng chọn cấu hình in, 

kết nối máy in. Nhấn nút In để thực hiện in danh sách hồ sơ công việc đơn vị 
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- Xuất word: Cho phép người dùng xuất danh sách hồ sơ công việc của đơn vị ra 

file word, Nhấn Xuất word hệ thống tự động download file word danh sách hồ 

sơ công việc của đơn vị về máy tính cá nhân. 

 

- Xuất excel: Cho phép người dùng xuất danh sách hồ sơ công việc của đơn vị ra 

file excel. Nhấn Xuất excel hệ thống tự động download file excel danh sách hồ 

sơ công việc về máy tính cá nhân. 

 

 

2.4. TÀI LIỆU DÙNG CHUNG 

2.4.1 Thêm mới tài liệu dùng chung 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ người dùng thêm mới tài liệu dùng chung. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Tài liệu chia sẻ => Thêm mới tài liệu 
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Bước 2: Trên màn hình thêm mới tài liệu cho phép nhập thông tin tài liệu dùng chung. 

Các trường thông tin File đính kèm, Loại tài liệu, Tiêu đề tài liệu, Người duyệt tài 

liệu là các trường thông tin bắt buộc nhập.  

 

Bước 3: Nhấn nút Lưu, hệ thống thông báo thêm mới thành công tài liệu dùng chung. 

Tài liệu dùng chung được thêm vào cơ sở dữ liệu hệ thống. 

2.4.2 Xem chi tiết tài liệu dùng chung 

 Mục đích:  

Cho phép người dùng xem thông tin chi tiết tài liệu dùng chung 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Tài liệu chia sẻ => Danh sách tài liệu dùng chung 
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Bước 2: Nhấn chọn  để mở một tài liệu dùng chung cần xem chi tiết. 

 

Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết tài liệu dùng chung 

 

2.4.3 Cập nhật tài liệu dùng chung 

 Mục đích:  

Chức năng này cho phép người dùng cập nhật tài liệu dùng chung mình đã tạo. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Tài liệu chia sẻ => Danh sách tài liệu dùng chung 
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Bước 2: Trên màn hình danh sách tài liệu dùng chung, nhấn chọn icon xem chi tiết 

 một tài liệu dùng chung cần cập nhật. 

 

Bước 3: Trên màn hình chi tiết tài liệu => Nhấn chọn nút Cập nhật. 

 

Bước 4: Nhập thông tin tài liệu. Các trường File đính kèm, Loại tài liệu, Tiêu đề tài 

liệu là trường dữ liệu bắt buộc nhập. 
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Bước 5: Thực hiện Lưu, hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công. Tài liệu 

được cập nhật thành công vào cơ sở dữ liệu của hệ thống. 

2.4.4 Xóa tài liệu dùng chung 

 Mục đích:  

Chức năng này cho phép người dùng xóa tài liệu dùng chung mình đã tạo. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Tài liệu chia sẻ => Danh sách tài liệu dùng chung. 

 

Bước 2: Trên màn hình danh sách tài liệu dùng chung, nhấn chọn icon xóa    
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Bước 3: Trên thông báo xác nhận xóa tài liệu, nhấn nút Xóa để thực hiện xóa tài liệu 

hoàn toàn khỏi hệ thống. 

 

2.4.5 Duyệt tài liệu dùng chung 

 Mục đích:  

Chức năng này cho phép người dùng Duyệt tài liệu dùng chung được gửi tới cá nhân 

phê duyệt. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Tài liệu chia sẻ => Danh sách tài liệu chờ phê 

duyệt. 

 

Bước 2: Trên màn hình danh sách tài liệu chờ phê duyệt.  



Trang 159  

 

 

 Để thực hiện duyệt có hai cách: 

Cách 1: Nhấn chọn icon duyệt  trên Danh sách tài liệu chờ phê duyệt  

Cách 2: Nhấn chọn icon xem chi tiết  trên danh sách tài liệu chờ phê 

duyệt => Màn hình chi tiết tài liệu hiển thị => Nhấn chọn nút Duyệt. 

 

Bước 3: Trên thông báo xác nhận duyệt tài liệu, nhấn nút Đồng ý để thực hiện duyệt 

tài liệu. 

 

 

2.4.6 Từ chối tài liệu dùng chung 

 Mục đích:  

Chức năng này cho phép người dùng Từ chối duyệt tài liệu dùng chung được gửi tới 

cá nhân phê duyệt. 
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 Cách thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào chức năng Tài liệu chia sẻ => Danh sách tài liệu chờ phê 

duyệt 

 

Bước 2: Trên màn hình danh sách tài liệu chờ phê duyệt.  

 

  Để từ chối duyệt có hai cách: 

Cách 1: Nhấn chọn icon từ chối duyệt  trên Danh sách tài liệu chờ phê 

duyệt  

Cách 2: Nhấn chọn icon xem chi tiết  trên danh sách tài liệu chờ phê 

duyệt => Màn hình chi tiết tài liệu hiển thị => Nhấn chọn nút Từ chối 
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Bước 3: Trên thông báo xác nhận từ chối duyệt tài liệu, nhấn nút Đồng ý để thực hiện 

từ chối duyệt tài liệu. 

 

 

2.4.7 Danh sách tài liệu dùng chung 

 Mục đích:  

Danh sách tài liệu dùng chung cho phép người dùng theo dõi tất cả tài liệu có liên 

quan tới cá nhân, ở tất cả các trạng thái. 

 Cách thực hiện: 

Người dùng truy cập vào chức năng Tài liệu chia sẻ => Danh sách tài liệu dùng 

chung 
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Màn hình danh sách tài liệu dùng chung hiển thị  

 

Lưu ý: 

- Hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm tài liệu dùng chung ngay trên danh sách. 

Nhấn nút Tìm kiếm => nhập các tiêu chí tìm kiếm => nhấn nút Tìm kiếm => 

danh sách kết quả hiển thị. 

 

 

2.4.8 Danh sách tài liệu chờ phê duyệt 

 Mục đích:  
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Danh sách tài liệu chờ phê duyệt cho phép người dùng theo dõi tất cả tài liệu được 

gửi tới cá nhân, chờ cá nhân duyệt 

 Cách thực hiện: 

Người dùng truy cập vào chức năng Tài liệu chia sẻ => Danh sách tài liệu chờ phê 

duyệt 

 

Màn hình danh sách tài liệu chờ phê duyệt hiển thị  

 

Lưu ý: 

-  Hệ thống hỗ trợ cho phép người dùng có thể duyệt, từ chối duyệt tài liệu ngay 

trên danh sách 

- Hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm tài liệu ngay trên danh sách. Nhấn nút 

Tìm kiếm => nhập các tiêu chí tìm kiếm => nhấn nút Tìm kiếm => danh sách 

kết quả hiển thị. 
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2.5. CHỮ KÝ SỐ 

2.5.1 Ký số văn bản đi 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ người dùng là Lãnh đạo thực hiện ký số văn bản khi gửi đi. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Chọn văn bản đi cần ký số, chọn xem chi tiết văn bản đi sau đó chọn “Ký 

số”. 
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Bước 2: Click “Chọn vị trí ký” sau đó di chuột đến vùng ký cần ký như hình dưới 

đây. 

 

Bước 3: Chọn mẫu chữ ký (mặc định sẽ chọn chữ ký được thiết lập mặc định trong 

cấu hình, trường hợp khác sẽ phải chọn mẫu chứ ký cần ký).   
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Trường hợp token cắm vào máy tính lần đầu hệ thống sẽ hỏi nhập mật khẩu token.  

Sau khi chọn xong mẫu chữ ký, nhập mật khẩu (nếu hệ thống yêu cầu), màn hình hiển 

thị như sau.  

 

Bước 4: Click vào “Hoàn thành” để đẩy file đã ký số lên server, hoàn thành chức 

năng ký số vào file văn bản. 

2.5.2  Xác thực ký số văn bản 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ người dùng là Lãnh đạo thực hiện xác thực ký số văn bản 

khi gửi đi. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Chọn văn bản đi cần xác thực ký số, chọn xem chi tiết văn bản sau đó chọn 

“Xác thực ký số”. 
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Nếu file văn bản đã được ký số màn hình sẽ hiển thị như dưới đây. 

 

 

Nếu văn bản chưa được ký số màn hình sẽ hiển thị như dưới đây. 
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3. PHIÊN BẢN MOBILE 

Ứng dụng mobile hỗ trợ Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Đơn vị: theo dõi, giám sát, 

cho ý kiến chỉ đạo xử lý kịp thời các văn bản đi đến của đơn vị. 

Ứng dụng cho phép Lãnh đạo nhận các thông báo được gửi tới cá nhân. 

 Lãnh đạo có thể theo dõi được Lịch công tác ngay trên thiết bị di động. 

3.1. ĐĂNG NHẬP 

 Mục đích:  

Cho phép Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Đơn vị nhập vào ứng dụng E-office 

 Cách thực hiện: 

Lãnh đạo mở ứng dụng mobile quản lý hành chính điện tử E-Office => Nhập các 

thông tin tài khoản, mật khẩu =>Nhấn nút Đăng nhập 
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Hệ thống hiển thị màn hình Danh sách tất cả văn bản đến 

 

3.2. ĐĂNG XUẤT 

 Mục đích:  
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Chức năng cho phép Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Đơn vị đăng xuất khỏi ứng dụng 

mobile. 

 Cách thực hiện: 

Người dùng Chạm vào icon  ứng dụng  => Chạm nút Đăng xuất 

 

 
-  Hệ thống thực hiện đăng xuất tài khoản, hiển thị màn hình Đăng nhập 

3.3. VĂN BẢN ĐẾN 

3.3.1 Danh sách tất cả văn bản đến 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Đơn vị: theo dõi giám sát toàn bộ văn 

bản đến. 

 Cách thực hiện: 
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Lãnh đạo truy cập ứng dụng mobile => Chạm icon menu  => Văn bản đến => 

Tất cả  
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Danh sách Tất cả văn bản đến hiển thị. 
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Lưu ý: 

-  Lãnh đạo có thể thực hiện Tìm kiếm ngay trên danh sách bằng cách: Nhấn chọn 

icon tìm kiếm => Nhập các thông tin tìm kiếm => Nhấn chọn nút Tìm kiếm. 
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3.3.2 Danh sách văn bản đến chưa xử lý 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Đơn vị: theo dõi giám sát toàn bộ văn 

bản đến chưa xử lý. 

 Cách thực hiện: 

Lãnh đạo truy cập ứng dụng mobile => Chạm icon menu  => Văn bản đến => 

Chưa xử lý  
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Danh sách Chưa xử lý hiển thị. 
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Lưu ý: 

- Lãnh đạo có thể thực hiện Tìm kiếm ngay trên danh sách bằng cách: Nhấn chọn 

icon tìm kiếm => Nhập các thông tin tìm kiếm => Nhấn chọn nút Tìm kiếm. 
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3.3.3 Danh sách văn bản đến đang xử lý 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Đơn vị: theo dõi giám sát toàn bộ văn 

bản đến đang xử lý. 

 Cách thực hiện: 

Lãnh đạo truy cập ứng dụng mobile => Chạm icon menu  => Văn bản đến => 

Đang xử lý. 
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Danh sách Đang xử lý hiển thị. 
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Lưu ý: 

- Lãnh đạo có thể thực hiện Tìm kiếm ngay trên danh sách bằng cách: Nhấn chọn 

icon tìm kiếm => Nhập các thông tin tìm kiếm => Nhấn chọn nút Tìm kiếm.  
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. 

3.3.4 Danh sách văn bản đến sắp hết hạn 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Đơn vị: theo dõi giám sát toàn bộ văn 

bản đến sắp hết hạn. 

 Cách thực hiện: 

Lãnh đạo truy cập ứng dụng mobile => Chạm icon menu  => Văn bản đến => 

Sắp hết hạn. 
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Danh sách Sắp hết hạn hiển thị. 
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Lưu ý: 

- Lãnh đạo có thể thực hiện Tìm kiếm ngay trên danh sách bằng cách: Nhấn chọn 

icon tìm kiếm => Nhập các thông tin tìm kiếm => Nhấn chọn nút Tìm kiếm.  
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3.3.5 Danh sách văn bản đến đã quá hạn. 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Đơn vị: theo dõi giám sát toàn bộ văn 

bản đến đã quá hạn. 

 Cách thực hiện: 

Lãnh đạo ruy cập ứng dụng mobile => Chạm icon menu  => Văn bản đến => 

Đã quá hạn. 

 

Danh sách Đã quá hạn hiển thị. 
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Lưu ý: 

- Lãnh đạo có thể thực hiện Tìm kiếm ngay trên danh sách bằng cách: Nhấn chọn 

icon tìm kiếm => Nhập các thông tin tìm kiếm => Nhấn chọn nút Tìm kiếm.  
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3.3.6 Xem chi tiết văn bản đến 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Đơn vị xem chi tiết một văn bản đến 

 Cách thực hiện: 

Lãnh đạo vào danh sách văn bản Chưa xử lý => Chọn một văn bản cần xem chi tiết. 
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 Màn hình chi tiết văn bản đến hiển thị. 
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3.3.7 Xem file đính kèm 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Đơn vị có thể xem trực tiếp file đính 

kèm văn bản ngay trên thiết bị di động. 

 Cách thực hiện: 

Lãnh đạo vào danh sách văn bản Chưa xử lý => Chọn một văn bản xem file đính 

kèm chạm mở file đính kèm trên văn bản. 
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3.3.8 Chuyển trạng thái văn bản đến 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Đơn vị chuyển trạng thái văn bản đến 

 Cách thực hiện: 

Bước 1:  Vào danh sách văn bản Chưa xử lý => Chọn một văn bản cần chuyển trạng 

thái. 
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Bước 2:  Trên màn hình chi tiết văn bản đến cần chuyển trạng thái => Chạm nút 

Chuyển trạng thái. 
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Bước 3: Trên màn hình chuyển trạng thái, thực hiện chọn trạng thái và nhập minh 

chứng => Nhấn nút Đồng ý. 
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Hệ thống thực hiện chuyển trạng thái văn bản đến. Trở lại màn hình chi tiết văn bản. 

3.3.9 Đưa ý kiến 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Đơn vị đưa ý kiến xử lý. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1:  Vào danh sách văn bản Chưa xử lý => Chọn một văn bản cần đưa ý kiến 

xử lý. 
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 Bước 2:  Trên màn hình chi tiết văn bản đến cần đưa ý kiến => Chạm nút Đưa ý 

kiến xử lý. 
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Bước 3: Trên màn hình đưa ý kiến xử lý, thực hiện nhập nội dung ý kiến, chọn các 

thông tin Cá nhân đầu mối, Cá nhân phối hợp, Lãnh đạo báo cáo, Lãnh đạo phối 

hợp, Hạn xử lý => Nhấn nút Đồng ý. 
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Hệ thống thực hiện đưa ý kiến xử lý, chuyển văn bản đến đến cá nhân liên quan. Trở 

lại màn hình chi tiết văn bản. 

3.4. VĂN BẢN ĐI 

3.4.1 Danh sách văn bản đi 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Đơn vị theo dõi toàn bộ Văn bản đi. 

 Cách thực hiện: 
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Lãnh đạo truy cập ứng dụng mobile => Chạm icon menu  => Văn bản đi. 

 

Hiển thị Danh sách văn bản đi. 
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Lưu ý: 

- Lãnh đạo có thể thực hiện Tìm kiếm ngay trên danh sách bằng cách. Nhấn chọn 

icon tìm kiếm => Nhập các thông tin tìm kiếm => Nhấn chọn nút Tìm kiếm  
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3.4.2 Xem chi tiết văn bản đi 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Đơn vị xem chi tiết văn bản đi. 

 Cách thực hiện: 

Lãnh đạo vào danh sách văn bản đi => chọn một văn bản cần xem chi tiết 

 

Màn hình chi tiết văn bản đi hiển thị 
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3.4.3 Xem file đính kèm 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Đơn xem trực tiếp file đính kèm 

văn bản ngay trên thiết bị di động. 

 Cách thực hiện: 

Lãnh đạo vào danh sách văn bản đi => Chọn một văn bản xem chi tiết => chạm mở 

file đính kèm trên văn bản 
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3.5. THÔNG BÁO 

 Mục đích:  

Chức năng này cho phép Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Đơn vị nhận các thông báo ngay trên 

thiết bị di động, hỗ trợ Lãnh đạo xử lý kịp thời các văn bản hồ sơ được gửi tới. 

 Cách thực hiện: 

Lãnh đạo truy cập ứng dụng mobile => Chạm icon menu  => Thông báo 
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Danh sách thông báo được gửi tới Lãnh đạo hiển thị 
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Lưu ý: 

-  Lãnh đạo có thể thực hiện Tìm kiếm ngay trên danh sách bằng cách. Nhấn chọn 

icon tìm kiếm => Nhập các thông tin tìm kiếm => Nhấn chọn nút Search  

 

3.6. LỊCH CÔNG TÁC 

 Mục đích:  

Chức năng này hỗ trợ Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Đơn vị theo dõi được lịch công tác 

ngay trên thiết bị di động. 

 Cách thực hiện: 

Lãnh đạo truy cập ứng dụng mobile => Chạm icon menu  => Lịch công tác 
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Hệ thống hiển thị màn hình lịch công tác của tuần hiện tại. 
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Lưu ý: 

- Lãnh đạo có thể tìm kiếm lịch công tác bằng cách, nhấn chọn icon Tìm kiếm=> 

Nhập các thông tin tìm kiếm => nhấn nút Tìm kiếm. 
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