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PHẦN I: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 
 

 

1. Giới thiệu chức năng chương trình 

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý hành chính phục vụ lãnh đạo cấp huyện, tỉnh 

nhằm cung cấp thường xuyên thông tin tổng hợp phục vụ điều hành vào kho dữ liệu chung 

của địa phương, phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của cơ quan quản lý hành chính nhà 

nước. 

Chương trình này nhằm giải quyết một nhu cầu thực tế và cấp bách là khắc phục 

những tồn tại của hệ thống báo cáo phục vụ điều hành của lãnh đạo và giúp cải cách hành 

chính nhà nước trên ở địa phương được hiệu quả hơn, khoa học hơn, chính xác hơn, giảm thời 

gian xử lý và kịp thời hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân, tăng cường hơn nữa năng lực của 

cơ quan quản lý hành chính nhà nước, góp phần vào công cuộc xây dựng  kinh tế - xã hội tỉnh 

ngày càng phát triển. 

Sử dụng công cụ công nghệ thông tin để thiết lập hệ thống cung cấp thông tin phục vụ 

công tác lập kế hoạch phát triển KTXH và tổ chức hệ thống thông tin báo cáo trong hoạt động 

quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền địa phương nhằm: 

1. Tăng cường chất lượng công tác lập báo cáo các chỉ tiêu phát triển KTXH; 

2. Đảm bảo số liệu báo cáo về các chỉ tiêu kinh tế xã hội thống nhất, thống kê được 

nhanh chóng, kịp thời, phục vụ điều hành;  

3. Tổ chức hoạt động thông tin báo cáo phục vụ giám sát triển khai thực hiện kế 

hoạch; 

4. Hỗ trợ nguyên tắc lập kế hoạch theo kết quả đầu ra của các báo cáo;  

5. Đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp và phối hợp giữa các cơ quan chức năng 

trong hệ thống chính quyền địa phương trong công tác lập, giám sát thực hiện kế 

hoạch và xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch;   

6. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập và giám sát kế hoạch phát 

triển KTXH tỉnh. 

7. Gắn với mục tiêu tăng cường năng lực công tác lập kế hoạch phát triển KTXH  

trong chương trình cải cách hành chính của tỉnh; 

8. Khai thác năng lực của công nghệ thông tin nhằm mục tiêu hiện đại hóa hành 

chánh nhà nước, cung cấp dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh 

đạo tỉnh. 
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2. Quy trình quản lý. 

 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỐ LIỆU

*

*

HỆ THỐNG

QL chỉ tiêu cơ quan

QUẬN/HUYỆN

Báo cáo phê duyệt

SỞ BAN NGÀNH

QL chỉ tiêu cơ quan

Báo cáo phê duyệt

Tổng hợp số liệu

Lập báo cáo

Duyệt báo cáo Duyệt báo cáo

Nhập số liệu chỉ 

tiêu

Lập báo cáo

Báo cáo phê duyệt

Nhập số liệu chỉ 

tiêu

Quản lý biểu nhập 

liệu

Quản lý biểu nhập 

liệu

Tổng hợp số liệu

Quản lý biểu nhập 

liệu

Quản lý chỉ tiêu 

chung

UBND TỈNH

TRA CỨU

*

*

Cấu hình hệ thống

QUẢN TRỊ

Quản lý danh mục

Quản trị người 

dùng

Nhập số liệu chỉ 

tiêu

Lập báo cáo

Duyệt báo cáo

Tổng hợp số liệu

Tra cứu

T
R

A
 C

Ứ
U

 T
H

Ô
N

G
 

T
IN

QUY TRÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ HÀNH CHÁNH PHỤC VỤ LÃNH ĐẠO CẤP HUYỆN, TỈNH

 Hình : Quy trình quản lý báo cáo chỉ tiêu kinh tế xã hội 
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3. Cấu trúc chương trình 

a. Sơ đồ tổng thể chức năng chương trình: 

Quản lý danh mục

Quản lý biểu mẫu

Quản lý số liệu

Báo cáo

Tra cứu thông tin

Quản trị

 

 

Hình : Sơ đồ tổng thể chức năng 
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b. Sơ đồ chi tiết chức năng chương trình 

HỆ THỐNG 

QUẢN LÝ BÁO 

CÁO CHỈ TIÊU

Quản lý danh mục

Quản lý biểu mẫu

Quản lý số liệu

Báo cáo

Tra cứu thông tin

Lịch sử số liệu

Thông báo

Chỉ tiêu

Địa bàn

Phòng ban

Đơn vị hành chính

Đơn vị tính

Loại số liệu

Kỳ báo cáo

Danh sách tài liệu hướng dẫn

Biểu mẫu số liệu

Biểu mẫu báo cáo

Nhập liệu theo biểu

Nhập số liệu theo nhóm

Nhập số liệu tùy chọn chỉ tiêu

Tạo lập báo cáo

Xem duyêt - Góp ý báo cáo

Xem báo cáo gửi đến

Danh sách báo cáo

Danh sách biểu mẫu số liệu

So sánh số liệu theo kỳ, năm

So sánh số liệu theo địa bàn, đơn vị

Tra cứu số liệu theo chỉ tiêu

Tra cứu số liệu theo biểu mẫu

Tra cứu số liệu theo biểu số liệu động

Dự báo số liệu

Quản trị

Cấu hình WebSite

Trang

Sao lưu dữ liệu

Quản lý nhóm người dùng

Quản lý người dùng

Xem số liệu theo biểu

Xem số liệu theo nhóm

Xem số liệu tùy chọn chỉ tiêu

 

Hình: Hệ thống quản lý báo cáo kinh tế xã hội tỉnh Đồng Tháp 
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Mô tả chi tiết chức năng Website Báo cáo chi tiêu kinh tến xã hội: 

STT Tên chức năng Đối tượng sử dụng Diễn giải 

Quản lý danh mục 

1.  Thông báo Cán bộ quản lý Cho phép người dùng quản lý cập nhật, thêm 

mới hoặc xóa thông tin trong danh sách 

thông báo. 

2.  Chỉ tiêu 

 

Cho phép người dùng quản lý cập nhật, thêm 

mới hoặc xóa thông tin chỉ tiêu trong danh 

sách chỉ tiêu. 

3.  Địa bàn 

 

Cho phép người dùng quản lý cập nhật, thêm 

mới hoặc xóa thông tin địa bàn của tỉnh.. 

4.  Phòng ban Cho phép người dùng quản lý cập nhật, thêm 

mới hoặc xóa thông tin phòng bàn trong 

danh sách. 

5.  Đơn vị hành 

chính 

 

Cho phép người dùng quản lý thêm mới, cập 

nhật hoặc xóa thông tin đơn vị hành chính 

trong danh sách. 

Đồng thời chức này, cho phép cán bộ cập 

nhật người dùng cho đơn vị hoặc Cập nhật 

chỉ tiêu báo cáo cho đơn vị. 

6.  Đơn vị tính Cho phép người dùng thêm mới, cập nhật 

hoặc xóa thông tin đơn vị tính trong danh 

sách. 

7.  Loại số liệu Cho phép người dùng cập nhật áp dụng loại 

số liệucho biểu mẫu 

8.  Kỳ báo cáo Cho phép người dùng thay đổi thứ tự hiển 

thị của kỳ báo cáo trong danh sách kỳ báo 

cáo . 

9.  Danh sách tài 

liệu hướng dẫn 

Cho phép người dùng thêm mới, cập nhật 

hoặc xóa tài liệu hướng dẫn trong danh sách.  

Quản lý biểu mẫu 

10.  Biểu mẫu nhập 

liệu 

Cán bộ báo cáo 

 

Cho phép người dùng thêm mới, cập nhật 

hoặc xóa biểu mẫu nhập liệu trong danh 

sách. 

11.  Biểu mẫu số 

liệu báo cáo 

Cho phép người dùng thêm mới, cập nhật 

hoặc xóa biểu mẫu báo cáo trong danh sách. 

Quản lý số liệu 

12.  Nhập số liệu 

theo biểu mẫu 

Cán bộ báo cáo 

 

Cho phép người dùng nhập số liệu cho địa 

bàn, kỳ báo cáo và loại số liệu theo biểu mẫu 

nhập liệu. 

13.  Nhập số liệu 

theo nhóm 

Cho phép người dùng nhập số liệu cho địa 

bàn, kỳ báo cáo và loại số liệu theo nhóm chỉ 



 Phần 1: Giới thiệu chương trình 

BM07.15/PM/CUSC 1/0 Trang 8 

tiêu. 

14.  Nhập số liệu tùy 

chọn chỉ tiêu 

Cho phép người dùng nhập số liệu cho địa 

bàn, kỳ báo cáo và loại số liệu theo chỉ tiêu 

tùy chọn. 

Báo cáo 

15.  Tạo lập báo cáo Cán bộ báo cáo 

 

Cho phép người dùng thêm mới, cập nhật, 

xem  và xóa  báo cáo của đơn vị. 

16.  Xem duyệt – 

Góp ý báo cáo 

Lãnh đạo đơn vị Cho phép người dùng cập nhật và phê duyệt 

báo cáo của đơn vị. 

17.  Xem báo cáo 

gửi đến 

Cán bộ báo cáo 

Lãnh đạo đơn vị 

Cho phép người dùng xem báo cáo của các 

đơn vị khác gửi đến. 

Tra cứu thông tin 

18.  Danh sách báo 

cáo 

Cán bộ tra cứu 

 

Cho phép người dùng tra cứu tất cả các báo 

cáo gửi và nhận của các đơn vị (các báo cáo 

được phê duyệt). 

19.  Danh sách biểu 

mẫu số liệu 

Cho phép người dùng tra cứu biểu mẫu nhập 

liệu và biểu mẫu số liệu báo cáo của các đơn 

vị 

20.  So sánh số liệu 

kỳ, năm 

Cho phép người dùng tra cứu số liệu cùng kỳ 

khác năm và cùng năm khác kỳ. 

21.  So sách số liệu 

theo địa bàn, 

đơn vị 

Cho phép người dùng so sánh số liệu chỉ tiêu 

theo địa, đơn vị 

22.  Tra cứu số liệu 

theo chỉ tiêu 

Cho phép người dùng tra cứu số liệu theo chỉ 

tiêu 

23.  Tra cứu số liệu 

theo biểu mẫu 

Cho phép người dùng tra cứu số liệu theo 

theo biểu mẫu 

24.  Tra cứu số liệu 

theo biểu số liệu 

động 

Cho phép người dùng tra cứu số liệu theo 

biểu và chỉ tiêu tùy chọn 

25.  Dự báo số liệu 

chỉ tiêu 

Cho phép người dùng tra cứu các số liệu dựa 

trên các số liệu đã có sẳn trong hệ thống 

Lịch sử số liệu 

26.  Xem số liệu 

theo biểu mẫu 

Cán bộ báo cáo 

Lãnh đạo đơn vị 

Cho phép người dùng theo dõi sự thay đổi 

của số liệu theo biểu mẫu. 

27.  Xem số liệu 

theo nhóm 
Cho phép người dùng theo dõi sự thay 

đổi của số liệu theo nhóm chỉ tiêu. 
28.  Xem số liệu tùy 

chọn chỉ tiêu 
Cho phép người dùng theo dõi sự thay 

đổi của số liệu theo số liệu tùy chọn. 

 

Bảng: Mô tả chức năng hệ thống 
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4. Các nhóm người dùng 

Hệ thống quản lý báo cáo chỉ tiêu kinh tế xã hội – tỉnh Đồng Tháp có các nhóm người dùng 

sau: 

Nhóm người dùng Chức năng 

CANBOQUANLY (Cán bộ quản lý) 

 

Quản lý danh mục: 

 Thông báo 

 Chỉ tiêu 

 Địa bàn 

 Phòng ban  

 Đơn vị hành chính 

 Đơn vị tính  

 Loại số liệu 

 Kỳ báo cáo 

 Danh sách tài liệu hướng dẫn 

CANBOBAOCAO (Cán bộ báo cáo) Quản lý biểu mẫu: 

 Biểu mẫu nhập liệu 

 Biểu mẫu số liệu báo cáo 

Quản lý số liệu: 

 Nhập số liệu theo biểu mẫu 

 Nhập số liệu theo nhóm 

 Nhập số liệu tùy chọn chỉ tiêu 

Báo cáo: 

 Tạo lập báo cáo 

 Xem duyệt – Góp ý báo cáo 

 Xem báo cáo gửi đến  

Lịch sử số liệu 

 Xem số liệu theo biểu mẫu 

 Xem số liệu theo nhóm 

 Xem số liệu tùy chọn chỉ tiêu 

LANHDAODONVI (Lãnh đạo đươn vị) Báo cáo: 

 Xem duyệt – Góp ý báo cáo 

 Xem báo cáo gửi đến 

Lịch sử số liệu  

 Xem số liệu theo biểu mẫu 

 Xem số liệu theo nhóm 

 Xem số liệu tùy chọn chỉ tiêu 

TRACUU (Tra cứu) Tra cứu thông tin: 

 Danh sách báo cáo 

 Danh sách biểu mẫu số liệu 

 So sánh số liệu kỳ, năm 

 So sách số liệu theo địa bàn, đơn vị 

 Tra cứu số liệu theo chỉ tiêu 

 Tra cứu số liệu theo biểu mẫu 

 Tra cứu số liệu theo biểu số liệu động 

 Dự báo số liệu 

 Bảng 1: Bảng các nhóm người dùng trong hệ thống 



 Phần 1: Giới thiệu chương trình 

BM07.15/PM/CUSC 1/0 Trang 10 

5. Ý nghỉa của các biểu tượng và các nút chức năng dùng trong chương trình 

Biểu tượng Chú thích 

,  Trạng thái áp dụng hoặc không áp dụng. 

 Sửa. 

 Xóa. 

 Chọn ngày. 

 Di chuyển xuống. 

 Di chuyển lên. 

 Cập nhật danh sách 

 Lưu thông tin cập nhật. 

 
Thêm mới 

 Xem chi tiết 

 Gửi báo cáo 

 Trạng thái phê duyệt báo cáo 

Nút chức năng Chú thích 

 Cho phép  thực hiện chức năng xem. 

 Cho phép  thực hiện chức năng thêm mới. 

,  
Cho phép thực hiện cập nhật thông tin vào hệ thống. 

 
Cho phép thực hiện bỏ qua chức năng hiện tại, về trang trước 

đó. 

 
Cho phép thực hiện trở về trang trước đó. 

 Cho phép tìm kiếm thông tin. 

 Browse đến file cần upload lên server. 

 Cho phép  thực hiện tải dữ liệu từ hệ thống 

 Cho phép  thực hiện thêm đơn vị nhận báo cáo 

 Cho phép  thực hiện thêm biểu mẫu báo cáo và địa bàn vào 

một báo cáo 

 Cho phép  thực hiện thêm số liệu cho chỉ tiêu của một báo 

cáo không định kỳ 

 Cho phép  thực hiện cập nhật số liệu cho chỉ tiêu tiêu của 

một báo cáo không định kỳ 

 Cho phép  thực hiện tải tập tin đính kèm đã chọn. 

 Cho phép  thực hiện thêm ý kiến phê duyệt cho báo cáo 

 

Bảng: Các biểu tượng và nút chức năng dùng trong chương trình
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PHẦN II: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 

 

 

1. Thay đổi mật khẩu 

1.1. Mục đích: 

Chức năng này cho phép người dùng thay đổi mật khẩu của mình nhằm bảo mật thông 

tin của đơn vị. Người dùng nên thay đổi mật khẩu cho lần sử dụng đầu tiên. 

1.2. Thao tác: 

 Đăng nhập vào website. 

 Nhấn vào tên người dùng ở góc trên bên phải. 

 Nhấn vào chức năng “Quản lý mật hẩu”. Hệ thống sẽ hiển trang “Quản lý hồ sơ” 

như hình bên dưới. 

 
Hình: Trang quản lý hồ sơ 

Chọn link “Quản lý mật khẩu”. Hệ thống sẽ hiển trang “Quản lý hồ sơ” như hình bên dưới. 

 
Hình: Giao diện thay đổi mật khẩu 

 

 Nhập Mật Khẩu hiện tại. 

 Nhập Mật khẩu mới. 

 Nhập Xác nhận mật khẩu. 

 Nhấn vào liên kết Thay đổi mật khẩu. 

Quản lý mật khẩu 

Nhập mật khẩu hiện tại 

Nhập mật khẩu mới 

Xác nhận lai mật khẩu 
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2. Quản lý danh mục: 

2.1. Danh mục Loại số liệu 

2.1.1. Mục đích:  

Cho phép cán bộ quản lý áp dụng số liệu sử dụng cho báo cáo. 

2.1.2. Thao tác: 

Trên thanh menu chọn Quản lý danh mục – Loại số liệu 

Chọn Quản lý danh mục Chọn Loại số liệu

 

Hệ thống hiển thị trang “Quản lý danh sách Loại số liệu” như hình bên dưới. 

 

Hình: Trang danh sách Loại số liệu 

a. Áp dụng Loại số liệu 

Trên danh sách “Loại số liệu”, chọn “Áp dụng Loại số liệu” tương ứng với số 

liệu cần áp dụng. 

Thay đổi mật khẩu 
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b. Không áp dụng loại số liệu 

Trên danh sách “Loại số liệu”, chọn “Không áp dụng Loại số liệu” tương ứng 

với số liệu không áp dụng. 

 
c. Sắp xếp loại số liệu 

 Di chuyển lên 

Trên danh sách “Loại số liệu”, chọn biểu tượng Di chuyển lên( ) 

tương ứng với loại số liệu cấn di chuyển. 

 

 Di chuyển xuống 

Trên danh sách “Loại số liệu”, chọn biểu tượng Di chuyển xuống( ) 

tương ứng với loại số liệu cấn di chuyển. 
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d. Xem cách tính:  

Cán bộ có thể xem thông tin cách tính ứng với mỗi loại số liệu tại cột Cách 

tính để hiểu rõ thêm về giá trị của số liệu được lấy từ đâu. 

 
2.2. Đơn vị tính 

2.2.1. Mục đích:  

Cho phép cán bộ quản lý thêm mới, cập nhật hoặc xóa đơn vị tính trong danh sách. 

2.2.2. Thao tác: 

Trên thanh menu chọn Quản lý danh mục – Đơn vị tính. 

Chọn Quản lý danh mục Chọn Đơn vị tính

 
 

Hệ thống hiển thị trang “Quản lý danh mục Đơn vị tính” như hình bên dưới. 

  

Hình: Trang danh sách Đơn vị tính. 
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a. Thêm mới Đơn vị tính 

Thực hiện thêm mới đơn vị tính

 

Trên trang danh sách “Quản lý danh mục Đơn vị tính”, nhấn nút Thêm mới 

( ), hệ thống hiển thị form “Cập nhật bộ môn” như hình bên dưới. 

 

Hình: Form cập nhật Đơn vị tính 

Nhập các thông tin cho đơn vị tính cần thêm mới: 

  Mã số : Mã đơn vị tính. 

  Tên đơn vị tính : Tên đơn vị tính. 

  Mô tả : Mô tả cho đơn vị tính. 

  Áp dụng 
: 

Nếu chọn thì đơn vị tính sẽ áp dụng, 

ngược lại thì không áp dụng. 

 

Khi hoàn tất việc nhập thông tin, nhấn nút Cập nhật ( ) để lưu lại thông 

tin. 

Nhấn nút Hủy bỏ ( ), hệ thống sẽ Hủy bỏ thao tác. 

b. Cập nhật Đơn vị tính 

Chọn biểu tượng Sửa( ), tương ứng với đơn vị tính cần cập nhật. 
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Thực hiện cập nhật đơn vị tính

 

Hệ thống sẽ hiển thị form cập nhật như hình bên dưới. 

 

Cập nhật lại các thông tin cho đơn vị tính, nhấn nút Cập nhật ( ) để lưu 

lại thông tin vào hệ thống. 

Nhấn nút Hủy bỏ ( ), hệ thống sẽ Hủy bỏ thao tác. 

c. Xóa Đơn vị tính 

Chọn biểu tượng Xóa ( ), tương ứng đơn vị tính cần xóa. 

Thực hiện xóa đơn vị tính

 

Hệ thống sẽ xuất hiện thông báo xác nhận xóa, nhấn OK để đồng ý xóa, Cancel 

để Hủy bỏ thao tác xóa. 
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Chú ý:  

Nếu Đơn vị tính đã được sử dụng cho chỉ tiêu thì không được xóa. 

 

d. Áp dụng đơn vị tính 

 Không áp dụng Đơn vị tính 

Chọn biểu tượng Không áp dụng đơn vị tính( ), tương ứng với Đơn vị tính 

cần. 

Thực hiện thay đổi trạng thái áp 

dụng 

 

  Nếu Đơn vị tính đã được sử dụng cho chỉ tiêu thì hệ thống sẽ hiển thị thông 

báo yêu cầu xác nhận. Chọn  OK để đòng ý, chọn Cancel để hủy bỏ thao tác. 

     

 Áp dụng Đơn vị tính 

  Chọn biểu tượng Áp dụng đơn vị tính( ), tương ứng với Đơn vị tính cần. 

  Hệ thống sẽ hiển thị thông  báo yêu cầu xác nhận. Chọn  OK để đồng ý, 

chọn Cancel để hủy bỏ thao tác. 
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2.3. Đơn vị hành chính 

3.4.1. Mục đích:  

Cho phép người dùng thêm mới, cập nhật, thêm phòng ban, thêm người dùng vào 

đơn vị, cập nhật chỉ tiêu  hoặc xóa đơn vị hành chính. 

3.4.2. Thao tác: 

Trên thanh menu chọn Quản lý danh mục – Đơn vị hành chính. 

Chọn Quản lý danh mục Chọn đơn vị hành chính

 

 

Hệ thống hiển thị trang “ Danh sách Đơn vị hành chính” như hình bên dưới. 

 

Hình: Trang danh sách Đơn vị hành chính 

Chọn Loại đơn vị cần xem, sau đó nhấn nút Xem ( ), hệ thống sẽ hiển thị danh 

sách đơn vị theo Loại đơn vị đã chọn: 

 

a. Thêm mới Đơn vị hành chính 

Trên trang “ Quản lý danh sách Đơn vị hành chính”, nhấn nút Thêm mới ( ). 

 

Hệ thống sẽ hiển thị form cập nhật như hình bên dưới. 
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Nhập các thông tin cho đơn vị hành chính cần thêm mới 

  Tên đơn vị : Tên đơn vị hành chính. 

  Thuộc 
: 

Thuộc Sở ban ngành hoặc Thị 

xã/Tp/Huyện. 

  Đơn vị trực thuộc 
: 

Chọn đơn vị trực thuộc (đơn vị cấp 

cha) 

  Điện thoại : Số điện thoại. 

  Email : Địa chỉ email của đơn vị. 

  Fax : Số Fax của đơn vị. 

  Địa chỉ :  Đia chỉ của liên hệ đơn vị. 

  Mô tả : Mô tả cho đơn vị. 

Khi hoàn tất việc nhập thông tin, nhấn nút Cập nhật ( ) để lưu lại thông 

tin. 

Nhấn nút Hủy bỏ ( ), hệ thống sẽ hủy bỏ thao tác. 

b. Cập nhật Đơn vị hành chính: 

Chọn biểu tượng Sửa ( ) tương ứng với đơn vị hành chính cập nhật. 

Chọn biểu tượng cập nhật

 
Hệ thống sẽ hiển thị form cập nhật như hình bên dưới. 
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Cập nhật lại thông tin cho đơn vị hành chính. Nhấn nút Cập nhật ( ) để 

lưu lại thông tin vào hệ thống. 

Nhấn nút Hủy bỏ ( ), hệ thống sẽ Hủy bỏ thao tác. 

Chú ý: Nếu một đơn vị là đơn vị cha (không thuộc một đơn vị nào khác) thì không 

cho phép hiệu chỉnh lại đơn vị trực thuộc. Khi đó, cán bộ chỉ có thể xóa đơn vị cha (khi chưa 

cập nhật chỉ tiêu, phòng ban, người dùng cho đơn vị) và tạo mới lại. 

 

c. Xóa đơn vị hành chính 

Chọn biểu tượng Xóa( ) tương ứng với đơn vị hành chính cần xóa.  

 
Hệ thống sẽ hiển thị thông báo yêu cầu xác nhận. Chọn OK để đồng ý xóa, chọn Cancel 

để hủy bỏ thao tác.  

 
 

Chú ý: Hệ thống chỉ cho phép Xóa đơn vị chưa được cập nhật Chỉ tiêu.  

           Nếu đơn vị cấp con đã tồn tại chỉ tiêu thì không được Xóa đơn vị cấp cha. 

 

d. Cập nhật người dùng cho đơn vị hành chính 

Mục đích: Cho phép người dùng cập nhật người dùng thuộc đơn vị. 

Thao tác: 

Trên trang “Danh sách Đơn vị hành chính” chọn biểu tượng Thêm mới người dùng cho 

đơn vị ( ) tương ứng với đơn vị cần cập nhật. 
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Hệ thống sẽ hiển thị trang “Cập nhật người dùng cho đơn vị” như hình bên dưới. 

 
 Thêm mới người dùng: 

Trên trang “Cập nhật người dùng cho đơn vị hành chính”, chọn phòng ban và chọn người 

dùng tương ứng, nhấn nút Thêm mới ( ). 
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B1: Chọn phòng ban cho người dùng

B2: Chọn người dùng B3: Thực hiện thêm người dùng cho đơn vị

 

 Xóa người dùng khỏi đơn vị: 

Chọn biểu tượng Xóa( ) tương ứng với người dùng cần xóa. 

Chọn biểu tượng xóa người dùng ra khỏi đơn vị

 

 Hệ thống sẽ hiển thị thông báo yêu cầu xác nhận. Chọn OK để đồng ý xóa, chọn 

Cancel để hủy bỏ thao tác. 
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Nhấn nút Trở về  ( ) hệ thống sẽ hiển thị trang “Danh sách Đơn vị hành chính”. 

e. Cập nhật chỉ tiêu cho đơn vị hành chính: 

Trên trang “Danh sách Đơn vị hành chính” chọn biểu tượng Cập nhật chỉ tiêu cho 

đơn vị ( ). 

 

Hệ thống sẽ hiển thị trang “Cập nhật chỉ tiêu cho đơn vị” như  hình bên dưới. 

 

 Chọn chỉ tiêu cần cập nhật cho đơn vị. 

Thực hiện chọn ( ) và bỏ chọn ( ) tương ứng với chỉ tiêu cho đơn vị.  
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Thực hiện bỏ chọn chỉ tiêu cho đơn vị

Thực hiện chọn chỉ tiêu cho đơn vị

 

Nhấn nút Trở về ( ) hệ thống sẽ hiển thị trang “Danh sách Đơn vị hành 

chính”. 

f. Cập nhật phòng ban cho đơn vị hành chính: 

Trên trang “Danh sách Đơn vị hành chính” chọn biểu tượng Cập nhật phòng ban 

cho đơn vị ( ). 

 

Hệ thống hiển thị trang “Danh sách phòng ban cho đơn vị” tương ứng như  hình bên 

dưới. 

 

Nhập Từ khóa, chọn Đơn vị, nhấn nút  Tìm ( ), hệ thống sẽ hiển thị danh 

sách phòng ban theo từ khóa và đơn vị chọn. 

 Thêm mới phòng ban. 
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Hình: Form cập nhật phòng ban 

Nhập các thông tin cho phòng ban cần thêm mới. 

  Tên phòng ban : Tên phòng ban. 

  Thuộc đơn vị : Thuộc đơn vị hành chính. 

  Mô tả : Mô tả phòng ban 

 

Khi hoàn tất việc Cập nhật thông tin, nhấn nút Cập nhật ( ) để lưu lại 

thông tin. 

Nhấn nút Hủy bỏ ( ), hệ thống sẽ trở Hủy bỏ thao tác. 

 Cập nhật phòng ban 

Trên trang “Danh sách phòng ban”, chọn biểu tượng Sửa ( ) tương ứng với 

phòng ban cần cập nhật. 

Thực hiện cập nhật phòng ban

 
 Hệ thống sẽ hiển thị form cập nhật như hình bên dưới. 

  

Hình: Form cập nhật phòng ban 

Cập nhật lại thông tin cho phòng ban, nhấn nút Cập nhật ( ) để lưu lại 

thông tin vào hệ thống. 

Nhấn nút Hủy bỏ ( ), hệ thống sẽ Hủy bỏ thao tác. 

 Xóa phòng ban 

Chọn biểu tượng Xóa ( ) tương ứng với phòng ban cần xóa. 
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Hệ thống sẽ xuất hiện thông báo xác nhận xóa, nhấn OK để đồng ý xóa, Cancel 

để Hủy bỏ thao tác xóa. 

 

Chú ý:  

Phòng ban chỉ được xóa khi chưa được cập nhật người dùng. 

 

g. Khởi tạo dữ liệu cho đơn vị hành chính 

Mục đích: Cho phép người dùng sao chép các chỉ tiêu, biểu mẫu từ một đơn vị cho 

một đơn vị nhằm giảm bớt công sức và thời gian thực hiện. 

Thao tác: 

Trên trang “Danh sách Đơn vị hành chính” chọn biểu tượng Khởi tạo thông tin 

từ đơn vị khác ( ). 

 
Hệ thống hiển thị trang “Chọn đơn vị sao chép thông tin” tương ứng như hình bên 

dưới. 

 

Cán bộ chọn đơn vị, nếu đồng ý chọn Sao chép ( ), hệ thống sẽ thực hiện 

sao chép các chỉ tiêu, biểu mẫu từ đơn vị được chọn cho đơn vị nhận thông tin sao chép. 

Ngược lại, chọn Hủy bỏ ( ), hủy thao tác sao chép thông tin. 

h. Xóa thông tin khởi tạo cho đơn vị hành chính 
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Trên trang “Danh sách Đơn vị hành chính” chọn biểu tượng Xóa thông tin khởi 

tạo ( ). 

 

Hệ thống sẽ xuất hiện thông báo xác nhận xóa, nhấn OK để đồng ý xóa, Cancel 

để Hủy bỏ thao tác xóa. 

 
 

Chú ý: Nếu chỉ tiêu của đơn vị đã được nhập giá trị, hệ thống sẽ không cho phép 

thực hiện thao tác Khởi tạo thông tin từ đơn vị khác và Xóa thông tin khởi tạo. 

i. Đóng/Mở hiển thị cấp con của đơn vị 

Mục đích: Cho phép người dùng đóng/mở chế độ xem danh sách đơn vị con của một 

đơn vị. 

Thao tác: 

Trên trang “Danh sách Đơn vị hành chính” chọn biểu tượng mũi tên hướng lên 

( ) để đóng chế độ xem đơn vị cấp con của một đơn vị và chọn biểu tượng mũi tên hướng 

xuống ( ) để mở chế độ xem đơn vị cấp con của một đơn vị. 

 

2.4. Danh mục kỳ báo cáo: 

2.4.1. Mục đích:  

Cho phép cán bộ quản lý xem danh sách và cập nhật thứ tự sắp xếp của các kỳ báo 

cáo. 

2.4.2. Thao tác: 

Trên thanh menu chọn Quản lý danh mục – Kỳ báo cáo. 
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Chọn Quản lý danh mục Chọn kỳ báo cáo

 
 

Hệ thống hiển thị trang “Danh sách kỳ báo cáo” như hình bên dưới. 

 

Hình: Trang danh kỳ báo cáo 

 Sắp xếp kỳ báo cáo: (vui lòng xem lại mục 3.1.2 phần c). 

2.5. Danh sách tài liệu hướng dẫn 

2.5.1. Mục đích:  

Cho phép cán bộ quản lý thêm mới, cập nhật hoặc xóa thông tin trong danh sách tài 

liệu hướng dẫn. 

2.5.2. Thao tác: 

Trên thanh menu chọn Quản lý danh mục – Danh sách tài liệu hướng dẫn 

Chọn Quản lý danh mục Chọn danh sách tài liệu hướng dẫn

 

 Hệ thống sẽ hiển thị trang “Danh sách tài liệu hướng dẫn” như hình bên dưới. 

 

Hình: Trang danh sách tài liệu hướng dẫn 

a. Tải tài liệu: 

  Chọn biểu tượng  Tải tài liệu ( ). Hệ thống sẽ hiển thị form yêu cầu 

lưu tập tin như hình bên dưới. 
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Bước 1: Chọn Save( ), hệ thống sẽ hiển thị form yêu cầu xác định nơi 

cần lưu file như hình bên dưới. 

Nhấn nút Open ( ) trình duyệt của hệ thống sẽ hiển thị file 

danh sách học sinh được xuất. 

Nhấn nút Cancel ( ) hệ thống sẽ Hủy bỏ thao tác xuất excel. 

 

 
 

Có thể đặt lại tên file, chọn nơi lưu file, nhấn nút Save ( ) để lưu file. 

Nhấn nút Cancel ( ), hệ thống sẽ hủy thao tác và trở về form “Danh 

sách học sinh”. 
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b. Thêm mới tài liệu hướng dẫn 

Trên trang “Danh sách tài liệu hướng dẫn”,nhấn nút Thêm mới ( ). 

 

Hệ thống hiển thị form Cập nhật như hình bên dưới. 

 
Hình: Form cập nhật tài liệu hướng dẫn 

Nhập các thông tin cho tài liêu cần thêm mới. 

  Tên tài liêu hướng dẫn : Tên của tài liệu hướng dẫn. 

  Mô tả tài liệu hướng dẫn : Mô tả cho tài liệu hướng dẫn. 

  Chọn tập tin : Tập tin đính kèm cho tài liệu. 

 

Khi hoàn tất việc nhập thông tin, nhấn nút Cập nhật ( ) để lưu lại thông 

tin. 

Nhấn nút Hủy bỏ ( ), hệ thống sẽ Hủy bỏ thao tác. 

c. Cập nhật tài liệu hướng dẫn  

Trên trang “Danh sách tài liệu hướng dẫn”, chọn biểu tượng Sửa ( ) tương ứng 

với tài liệu cần cập nhật.  

 

 

Hệ thống sẽ hiển thị trang cập nhật như hình bên dưới. 
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Cập nhật lại thông tin cho tài liệu, nhấn nút Cập nhật ( ) để lưu lại thông 

tin vào hệ thống. 

Nhấn nút Hủy bỏ ( ), hệ thống sẽ Hủy bỏ thao tác. 

d. Xóa tài liệu  

Chọn biểu tượng Xóa ( ) tương ứng thành phố, tỉnh cần xóa. 

 

Hệ thống sẽ xuất hiện thông báo xác nhận xóa, nhấn OK để đồng ý xóa, Cancel 

để Hủy bỏ thao tác xóa. 

 
 

e. Sắp xếp kỳ báo cáo: (vui lòng xem lại mục 3.1.2 phần d). 

2.6. Danh mục Địa bàn 

2.6.1. Mục đích:  

 Cho phép cán bộ quản lý thêm mới, cập nhật hoặc xóa thông tin trong danh sách địa 

bàn. 

2.6.2. Thao tác: 

Trên thanh menu chọn Quản lý danh mục – Địa bàn. 
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Chọn Quản lý danh mục Chọn Địa bàn

 

 

Hệ thống hiển thị trang “Danh sách Địa bàn” như hình bên dưới. 

 

Hình: Trang danh sách địa bàn 

Nhập Từ khóa, chọn Địa bàn cấp trên, nhấn nút Tìm ( ), hệ thống sẽ hiển 

thị danh sách theo từ khóa và địa bàn cấp trên. 

Nhập từ khóa

Thực hiện tìm kiếm theo từ khóa 

và địa bàn cấp trênChọn địa bàn cấp trên

 
 

a. Thêm mới Địa bàn 

Trên trang “Danh sách Địa bàn”,nhấn nút Thêm mới ( ). 
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Thực hiện thêm mới địa bàn

 

Hệ thống hiển thị form cập nhật như hình bên dưới. 

 

 
Hình: Form cập nhật địa bàn 

Nhập thông tin cho địa bàn cần thêm mới. 

  Tên địa bàn : Tên địa bàn. 

  Địa bàn cấp trên : Địa bàn trực thuộc. 

  Mô tả : Mô tả cho địa bàn. 

 

 Khi hoàn tất việc nhập thông tin, nhấn nút Cập nhật ( ) để lưu lại thông 

tin vào hệ thống . 

Nhấn nút Hủy bỏ ( ), hệ thống sẽ Hủy bỏ thao tác. 

b. Cập nhật Địa bàn  

Trên trang “Danh sách Địa bàn”, chọn biểu tượng Sửa ( ) tương ứng với địa 

bàn cần cập nhật. 
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Chọn biểu tượng sửa

 

 Hệ thống sẽ hiển thị form cập nhật như hình bên dưới. 

 
 

Cập nhật lại thông tin cho địa bàn, nhấn nút Cập nhật ( ) để lưu lại 

thông tin vào hệ thống. 

Nhấn nút Hủy bỏ ( ) để hủy bỏ thao tác. 

c. Xóa Địa bàn  

Chọn biểu tượng Xóa ( ) tương ứng với Quận/Huyện cần xóa. 

Chọn biểu tượng xóa
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Hệ thống sẽ xuất hiện thông báo xác nhận xóa, nhấn OK để đồng ý xóa, Cancel 

để Hủy bỏ thao tác xóa. 

 
 

2.7. Danh mục chỉ tiêu 

2.7.1. Mục đích: 

Cho phép cán bộ quản lý thêm mới, cập nhật hoặc xóa thông tin chỉ tiêu trong danh 

sách. 

2.7.2. Thao tác: 

Trên thanh menu chọn Quản lý danh mục – Chỉ tiêu 

 

Chọn Quản lý danh mục
Chọn Chỉ tiêu

 

Hệ thống hiển thị trang “Danh sách chi tiêu” như hình bên dưới. 

 

Hình: Trang danh sách chỉ tiêu 

a. Thêm mới chỉ tiêu cha 

Trên trang “Danh sách chỉ tiêu”, nhấn nút Thêm mới ( ). 

Thực hiện thêm mới khối chỉ tiêu

 
Hệ thống hiển thị form cập nhật như hình bên dưới. 

http://localhost/test_gddt/Default.aspx?tabid=357
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Hình: Form cập nhật khối chỉ tiêu 

Nhập thông tin cho khối chỉ tiêu: 

  Mã khối chỉ tiêu : Mã khối chỉ tiêu. 

  Tên khối chỉ tiêu : Tên của khối chỉ tiêu. 

  Sử dụng đơn vị tính : Sử dụng đơn vị tính hay không, 

khi chọn sử dụng đơn vị tính thì 

cán bộ báo cáo có thể nhập liệu 

cho khối, nhóm và chỉ tiêu. 

  Đơn vị tính khối chỉ tiêu : Đơn vị tính cho khối chỉ tiêu. 

  Mô tả khối chỉ tiêu : Mô tả cho khối chỉ tiêu. 

 

 

 Khi hoàn tất việc nhập thông tin, nhấn nút Cập nhật ( ) để lưu lại thông 

tin vào hệ thống. 

Nhấn nút Hủy bỏ ( ), hệ thống sẽ Hủy bỏ thao tác. 

b. Thêm mới chỉ tiêu con 

Trên trang “Danh sách chỉ tiêu”, chọn chỉ tiêu cần thêm mới chỉ tiêu con, sau đó 

nhấp chuột phải, chọn liên kết Thêm chỉ tiêu con( ). 

Bước 1: Nhấp chuột phải vào khối, 

nhóm hoặc chỉ tiêu cần chọn

Bước 2: Chọn Thêm mới chỉ tiêu con

 
Hệ thống hiển thị form cập nhật như hình bên dưới. 
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Nhập thông tin cho chỉ tiêu con, nhấn nút Cập nhật ( ) để lưu lại thông 

tin vào hệ thống. 

Nhấn nút Hủy bỏ ( ), hệ thống sẽ Hủy bỏ thao tác. 

c. Cập nhật chỉ tiêu 

Trên trang “Danh sách chỉ tiêu”, chọn chỉ tiêu cần cập nhật, sau đó click chuột 

phải, chọn liên kết Cập nhật ( ). 

 
Hệ thống sẽ hiển thị form cập nhật như hình bên dưới. 
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Cập nhật lại thông tin cho chỉ tiêu, nhấn nút Cập nhật ( ) để lưu lại 

thông tin vào hệ thống. 

Nhấn nút Hủy bỏ ( ) để hủy việc cập nhật thông tin. 

d. Xóa chỉ tiêu   

Trên trang “Danh sách chỉ tiêu”, chọn chỉ tiêu cần cập nhật, sau đó nhấp chuột 

phải, chọn liên kết Xóa ( ). 

 
Hệ thống sẽ xuất hiện thông báo xác nhận xóa, nhấn OK để đồng ý xóa, Cancel 

để hủy bỏ thao tác xóa. 
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2.8. Thông báo 

3.10.1. Mục đích:  

 Cho phép cán bộ quản lý thêm mới, cập nhật hoặc xóa thông tin thông báo trong 

danh sách. 

3.10.2. Thao tác: 

Trên thanh menu chọn Quản lý danh mục – Thông báo 

 

 

Hệ thống hiển thị trang “Danh sách thông báo ” như hình bên dưới. 

 

Hình: Trang danh sách thông báo 

a. Thêm mới thông báo 

Trên trang “Danh sách thông báo”, nhấn nút Thêm mới ( ). 

Thực hiện thêm mới thông báo

 
Hệ thống hiển thị form cập nhật như hình bên dưới. 
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Hình: Form cập nhật thông báo 

Nhập thông tin cho thông báo cần thêm mới: 

  Tiêu đề : Tiêu đề thông báo. 

  Ngày bắt đầu : Ngày bắt đầu hiển thị thông báo 

  Ngày kết thúc : Ngày kết thúc hiển thị thông báo. 

  Nội dung thông báo : Kiểu soạn thảo nhập liệu cơ bản hoặc 

kiểu HTML. 

  Tập tin tải lên : Tập tin tải lên. 

  Kích hoạt : Kích hoạt thông báo. Khi thông báo 

kích hoạt sẽ hiển thị phía trang chủ. 

 

Khi hoàn tất việc nhập thông tin, nhấn nút Cập nhật ( ) để lưu lại thông 

tin vào hệ thống. 

Nhấn nút Hủy bỏ ( ), hệ thống sẽ Hủy bỏ thao tác. 

b. Cập nhật thông báo 

Trên trang “Danh sách thông báo”, chọn biểu tượng Sửa ( ) tương ứng với 

thông báo cần cập nhật.  

Thực hiện cập nhật thông báo

 

 

Hệ thống sẽ hiển thị form cập nhật như hình bên dưới. 
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Cập nhật lại thông tin cho thông báo, nhấn nút Cập nhật ( ) để lưu lại 

thông tin vào hệ thống. 

Nhấn nút Hủy bỏ ( ) hệ thống sẽ Hủy bỏ thao tác. 

c. Xóa têu thông báo: 

 Chọn biểu tượng Xóa ( ) tương ứng với tiêu chuẩn cần xóa. 

Thực hiện xóa thông báo

 
Hệ thống sẽ xuất hiện thông báo xác nhận xóa, nhấn OK để đồng ý xóa, Cancel 

để Hủy bỏ thao tác xóa. 

 
Chú ý:  

   Thông báo chỉ được xóa khi chưa áp dụng 
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d. Kích hoạt thông báo:  

 Không kích hoạt thông báo 

Trên trang “Danh sách thông báo”, chọn biểu tượng Ngưng kích hoạt ( ) tương 

ứng với thông báo cần.  

Thực hiện ngưng kích hoạt báo cáo

 

 Kích hoạt thông báo 

 Trên trang “Danh sách thông báo”, chọn biểu tượng Kích hoạt ( ) tương ứng 

với thông báo cần.  

Thực hiện  kích hoạt báo cáo

 

e. Sắp xếp thông báo: (vui lòng xem lại mục 3.1.2 phần d). 

 

3. Quản lý biểu mẫu 

3.1. Biểu mẫu nhập liệu 

3.1.1. Mục đích:  

 Cho phép cán bộ báo cáo thêm mới, cập nhật hoặc xóa biểu mẫu số liệu. 

3.1.2. Thao tác: 

Trên thanh menu chọn Quản lý biểu mẫu – Biểu mẫu nhập liệu 

Chọn Quản lý biểu mẫuChọn biểu mẫu nhập liệu

 

Hệ thống hiển thị trang “ Danh sách biểu mẫu nhập liệu ” như hình bên dưới. 

 

Hình: Trang danh sách biểu mẫu nhập liệu. 

Nhập Từ khóa, nhấn nút Tìm ( ), hệ thống sẽ hiển thị danh sách các biểu 

mẫu số liệu theo được tìm theo từ khóa. 
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Nhập từ khóa

Nhấn nút tìm theo từ khóa

 
 

a. Thêm mới biểu mẫu nhập liệu 

Trên trang “Danh sách biểu mẫu nhập liệu”, nhấn nút Thêm mới 

( ). 

Thực hiện thêm mới biểu mẫu số liệu

 
Hệ thống hiển thị form cập nhật như hình bên dưới. 

 

 
Hình: Form cập nhật biểu mẫu nhập liệu 

Nhập thông tin cho biểu mẫu cần thêm mới: 

  Số hiệu : Số hiệu cho biểu mẫu (dùng để phân 

biệt các mẫu). 

  Tên biểu mẫu : Tên biểu mẫu. 

  Số quyết định : Số quyết định biểu mẫu. 

  Ngày ra quyết định : Ngày ra quyết định (dd/mm/yyyy). 

  Mô tả : Mô tả cho biểu mẫu. 
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  Trạng thái áp dụng : Áp dụng biểu mẫu hoặc không áp dụng. 

  Lựa chọn các chỉ tiêu vào biểu 

mẫu 

: Chọn chỉ tiêu cho biểu mẫu. 

 

Khi hoàn tất việc nhập thông tin, nhấn nút Cập nhật ( ) để lưu lại thông 

tin vào hệ thống. 

Nhấn nút Hủy bỏ ( ), hệ thống sẽ Hủy bỏ thao tác. 

b. Cập biểu mẫu nhập liệu  

Trên trang “Danh sách biểu mẫu nhập liệu”, chọn biểu tượng Sửa ( ) tương 

ứng với biểu mẫu cần cập nhật. 

Thực hiện cập nhật biểu mẫu số liệu

 
 Hệ thống sẽ hiển thị trang cập nhật như hình bên dưới. 

 
 

Cập nhật lại thông tin cho biểu mẫu cần chỉnh sửa, nhấn nút Cập nhật 

( ) để lưu lại thông tin vào hệ thống . 
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Nhấn nút Hủy bỏ ( ) để hủy bỏ thao tác. 

c. Xóa biểu mẫu nhập liệu  

Chọn biểu tượng Xóa ( ) tương ứng với biểu mẫu sô liệu cần xóa. 

Thực hiện xóa biểu mẫu số liệu

 
Hệ thống sẽ xuất hiện thông báo xác nhận xóa, nhấn OK để đồng ý xóa, Cancel 

để Hủy bỏ thao tác xóa. 

 
 

d. Áp dụng biểu mẫu 

 Áp dụng biểu mẫu 

Trên trang “Danh sách biểu mẫu nhập liệu”, chọn biểu tượng Áp dụng biểu mẫu 

( ) tương ứng với biểu mẫu cần.  

Thực hiện thay đổi trạng thái biểu mẫu biểu mẫu số liệu

 
  Hệ thống sẽ xuất hiện thông báo xác nhận, nhấn OK để đồng ý, Cancel để hủy 

bỏ thao tác. 

 

 Không áp dụng biểu mẫu: 

 Trên trang “Danh sách biểu mẫu nhập liệu”, chọn biểu tượng Không áp dụng 

biểu mẫu( ) tương ứng với biểu mẫu cần.  
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  Hệ thống sẽ xuất hiện thông báo xác nhận, nhấn OK để đồng, Cancel để hủy 

bỏ thao tác. 

 

e. Xem chi tiết biểu mẫu 

Trên trang “Danh sách biểu mẫu nhập liệu”, chọn biểu tượng Áp dụng biểu mẫu 

( ) tương ứng với biểu mẫu cần.  

Thực hiện xem chi tiết mẫu biểu mẫu số liệu

 

  Hệ thống sẽ hiển thị trang chi tiết như hình bên dưới. 
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3.2. Biểu mấu số liệu báo cáo 

3.2.1. Mục đích:  

   Cho phép cán bộ báo cáo thêm mới, cập nhật hoặc xóa biểu mẫu báo cáo. 

3.2.2. Thao tác: 

Trên thanh menu chọn Quản lý biểu mẫu – Biểu mẫu số liệu báo cáo 

 

Chọn Quản lý báo cáoChọn Tạo lập báo cáo

 

 

Hệ thống hiển thị trang “ Danh sách biểu mẫu số liệu báo cáo” như hình bên dưới. 

 

Hình: Trang danh sách biểu mẫu số liệu báo cáo. 

Nhập Từ khóa, nhấn nút Tìm ( ), hệ thống sẽ hiển thị danh sách các biểu 

mẫu báo cáo theo được tìm theo từ khóa. 

Nhập từ khóa 

Nhấn nút tìm

 
a. Thêm mới biểu mẫu số liệu báo cáo 

Trên trang “Danh sách biểu mẫu số liệu báo cáo”, nhấn nút Thêm mới 

( ). 
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Thực hiện thêm mới biểu mẫu số liệu báo cáo

 
Hệ thống hiển thị form cập nhật như hình bên dưới. 

 
Hình: Form cập nhật biểu mẫu nhập liệu 

Nhập thông tin cho biểu mẫu sô liệu báo cáo: 

  Số hiệu : Số hiệu cho biểu mẫu(dùng để phân biệt 

các mẫu). 

  Tên biểu mẫu : Tên biểu mẫu. 

  Số quyết định : Số quyết định của biểu mẫu. 

  Ngày ra quyết định : Ngày ra quyết định. 
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  Mô tả : Mô tả cho biểu mẫu. 

  Trạng thái áp dụng : Áp dụng biểu mẫu hoặc không áp dụng. 

  Các kỳ sử dụng biểu mẫu : Biểu mẫu được sử dụng cho kỳ báo 

  Số liệu trong biểu mẫu : Chọn số liệu cho biểu mẫu. 

  Lựa chọn các chỉ tiêu vào biểu 

mẫu 

: Chọn các chỉ tiêu cho biểu mẫu. 

 

Khi hoàn tất việc nhập thông tin, nhấn nút Cập nhật ( ) để lưu lại thông 

tin vào hệ thống. 

Nhấn nút Hủy bỏ ( ), hệ thống sẽ hủy bỏ thao tác. 

b. Cập biểu mẫu số liệu báo cáo  

Trên trang “Danh sách biểu mẫu số liệu báo cáo”, chọn biểu tượng Sửa ( ) 

tương ứng với biểu mẫu cần cập nhật. 

Thực hiện cập nhật biểu mẫu báo cáo

 

 Hệ thống sẽ hiển thị trang cập nhật như hình bên dưới. 
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Cập nhật lại thông tin cho biểu mẫu báo cáo cần chỉnh sửa, nhấn nút Cập nhật 

( ) để lưu lại thông tin vào hệ thống. 

Nhấn nút Hủy bỏ ( ) để hủy bỏ thao tác. 

c. Xóa biểu mẫu số liệu báo cáo  

Chọn biểu tượng Xóa ( ) tương ứng với biểu mẫu cần xóa. 
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Thực hiện xóa biểu mẫu báo cáo

 

Hệ thống sẽ xuất hiện thông báo xác nhận xóa, nhấn OK để đồng ý xóa, Cancel 

để Hủy bỏ thao tác xóa. 

 
 

d. Áp dụng biểu mẫu 

 Áp dụng biểu mẫu 

Trên trang “Danh sách biểu mẫu số liệu báo cáo”, chọn biểu tượng Áp dụng 

biểu mẫu ( ) tương ứng với biểu mẫu.  

Thay đổi trạng thái biểu mẫu báo cáo

 

  Hệ thống sẽ xuất hiện thông báo xác nhận, nhấn OK để đồng ý, Cancel để hủy 

bỏ thao tác. 

 

 

 Không áp dụng biểu mẫu: 

 Trên trang “Danh sách biểu mẫu số liệu báo cáo”, chọn biểu tượng Không áp 

dụng biểu mẫu( ) tương ứng với biểu mẫu.  
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Thay đổi trạng thái biểu mẫu báo cáo

 

  Hệ thống sẽ xuất hiện thông báo xác nhận, nhấn OK để đồng, Cancel để hủy 

bỏ thao tác. 

 

4. Quản lý số liệu 

4.1. Nhập số liệu theo biểu: 

4.1.1. Mục đích:  

Cho phép cán bộ báo cáo nhập số liệu cho đơn vị theo biểu mẫu nhập liệu. 

4.1.2. Thao tác: 

Trên thanh menu chọn Quản lý số liệu – Nhập số liệu theo biểu 

 

Chọn Quản lý số liệuChọn Nhập số liệu theo 

biểu
 

 

Hệ thống hiển thị trang “Nhập số liệu theo biểu” như hình bên dưới. 

 

Hình: Trang Nhập số liệu theo biểu. 

Chọn các thông tin như Số liệu của địa bàn, Loại số liệu cần nhập, Kỳ báo cáo và 

Thứ tự kỳ báo cáo và Biểu mẫu nhập liệu, nhấn nút Tải dữ liệu ( ). 

Trường hợp địa bàn nhập số liệu không thuộc đơn vị nhập số liệu, hệ thống sẽ hiển 

thị cảnh báo, nếu vẫn muốn tiếp tục nhập liệu thì chọn OK, ngược lại chọn Cancel. 
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Hệ thống sẽ hiển thị danh sách số liệu chỉ tiêu: 

 

Cập nhật số liệu cho các chỉ tiêu, nhấn nút Cập nhật ( ) để lưu số liệu 

vào hệ thống. 

Nhấn nút Hủy bỏ ( ), hệ thống sẽ Hủy bỏ thao tác. 

 Tổng hợp số liệu cho chỉ tiêu được chọn 

Thực hiện nhấp chuột phải vào ô nhập liệu, hệ thống sẽ hiển thị hình bên dưới 
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Chọn tổng hợp số liệu từ 

hệ thống
 

 Tùy chọn theo địa bàn cấp con 

Thực hiện nhấp chuột phải vào ô nhập liệu, hệ thống sẽ hiển thị hình bên dưới: 

 

Chọn tùy chọn địa bàn

 
Chọn tùy chọn địa bàn, hệ thống sẽ hiển thị số liệu của chỉ tiêu theo địa bàn cấp dưới: 
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Hình: Số liệu chỉ tiêu của các địa bàn cấp dưới 

Thực hiện  Chọn( ) để tổng hợp số liệu theo chỉ tiêu theo tùy chọn. Nhấn nút 

Chọn( ) để hệ thống tự động cộng số liệu. 

 

 Tổng hợp số liệu cho tất cả chỉ tiêu 

                 Chú ý: Đối với kỳ nhập số liệu là tháng, quý, năm, hệ thống hỗ trợ bộ công cụ 

cộng dồn số liệu cho tất cả các chỉ tiêu của biểu mẫu: Cộng dồn theo báo cáo, Cộng dồn theo 

địa bàn, Cộng dồn theo kỳ (phía trên biểu mẫu): 

 
 Cộng dồn theo kỳ: 

o Cán bộ chọn Cộng dồn theo kỳ. 

o Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận, nếu đồng ý chọn OK, ngược lại 

chọn Cancel: 
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 Cộng dồn theo địa bàn: 

o Cán bộ chọn Cộng dồn theo địa bàn. 

o Hệ thống hiển thị giao diện cho phép Cán bộ chọn địa bàn được lấy số 

liệu để cộng dồn: 

 

o Nếu đồng ý, nhấn nút Chọn ( ), ngược lại nhấn nút Trở về 

( ). 

 Cộng dồn theo báo cáo: 

o Cán bộ chọn Cộng dồn theo báo cáo. 

o Hệ thống sẽ hiển thị giao diện cho phép Cán bộ chọn biểu mẫu báo 

cáo để thực hiện cộng dồn: 

 

o Nếu đồng ý, nhấn nút Chọn ( ), ngược lại nhấn nút Trở về 

( ). 

 

4.2. Nhập số liệu theo nhóm chỉ tiêu: 

4.1.3. Mục đích:  

Cho phép cán bộ báo cáo nhập số liệu cho đơn vị theo nhóm chỉ tiêu. 

4.1.4. Thao tác: 

(Tham khảo mục 5.1) 
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4.3. Nhập số liệu tùy chọn chỉ tiêu: 

4.1.5. Mục đích:  

Cho phép cán bộ báo cáo nhập số liệu cho đơn vị theo các chỉ tiêu tùy chọn. 

4.1.6. Thao tác: 

(Tham khảo mục 5.1) 

 

5. Báo cáo 

4.4. Tạo lập báo cáo: 

4.1.7. Mục đích:  

Cho phép cán bộ báo cáo lập các báo cáo và thực hiện gửi các báo cáo đến các đơn 

vị khác. 

4.1.8. Thao tác: 

Trên thanh menu chọn Quản lý báo cáo – Tạo lập báo cáo 

 

Chọn Quản lý báo cáoChọn Tạo lập báo cáo

 

 

Hệ thống hiển thị trang “ Danh sách báo cáo” như hình bên dưới. 

 

Hình: Trang danh sách báo cáo. 

Chọn các thông tin như Trạng thái, Năm báo cáo, Kỳ báo cáo và Thứ tự kỳ báo 

cáo,  Nhập Từ khóa, nhấn nút Tìm ( ), hệ thống sẽ hiển thị danh sách các báo cáo đơn 

vị theo được tìm theo từ khóa. 

 

http://localhost/ktxhdt/Default.aspx?tabid=88
http://localhost/ktxhdt/Default.aspx?tabid=88
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Chọn trạng thái phê duyệt báo cáo

Nhập từ khóa tìm kiếm theo tiêu đề Chọn năm báo cáo

Thực hiện tìm kiếm báo cáo
Chọn thứ tự kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo

 
 

a. Thêm mới báo cáo 

Trên trang “Danh sách báo cáo”, nhấn nút Thêm mới ( ). 

Thực hiện thêm mới báo cáo

 
 Báo cáo định kỳ 

Hệ thống hiển thị form cập nhật như hình bên dưới. 

 

 
 

Hình: Thực hiện chọn thông tin báo báo theo định kỳ 

 

Chọn thông tin cho báo cáo: 

  Kỳ báo cáo : Danh sách các kỳ báo cáo 

  Số/Ký hiệu báo cáo : Số/Ký hiệu báo cáo 

  Tiêu đề báo cáo : Tiêu đề báo cáo 

  Năm báo cáo : Danh sách năm báo cáo 

 

Khi hoàn tất việc nhập thông tin, nhấn nút Cập nhật ( ) để lưu lại thông 

tin và hệ thống hiển thị form cập nhật như hình bên dưới. 

Nhấn nút Hủy bỏ ( ), hệ thống sẽ Hủy bỏ thao tác. 

 



 Hướng dẫn sử dụng 

 

BM07.15/PM/CUSC 1/0 Trang 59 

 
Hình: Thêm mới báo cáo định kỳ (tiếp theo) 

 Báo cáo không định kỳ 

Hệ thống hiển thị form cập nhật như hình bên dưới. 

 

 
 

Hình: Thực hiện chọn thông tin báo báo - không định kỳ 

Chọn thông tin cho báo cáo: 

  Kỳ báo cáo : Danh sách các kỳ báo cáo 

  Số/Ký hiệu báo cáo : Số/Ký hiệu báo cáo 

  Từ ngày : Lập báo cáo cho từ ngày 

  Đến ngày : Lập báo cáo cho đến ngày 

  Tiêu đề báo cáo : Tiêu đề báo cáo 

  Năm báo cáo : Danh sách năm báo cáo 

  Nhập số liệu theo : Chọn nhập số liệu theo chỉ tiêu hoặc 

biểu mẫubáo cáo 
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Khi hoàn tất việc nhập thông tin, nhấn nút Cập nhật ( ) để lưu lại thông 

tin và hệ thống hiển thị form cập nhật như hình bên dưới. 

Nhấn nút Hủy bỏ ( ), hệ thống sẽ Hủy bỏ thao tác. 

 

 
Hình: Thêm mới báo cáo không định kỳ (tiếp theo) 

 

Chọn thông tin cho báo cáo: 

  Số/Ký hiệu báo cáo : Số/Ký hiệu báo cáo 

  Tiêu đề báo cáo : Tiêu đề báo cáo 

  Năm báo cáo : Danh sách năm báo cáo 

  Đã hoàn thành báo cáo : Trạng thái hoàn thành của báo cáo 

  Các đơn vị nhận : Danh sách đơn vị nhận báo cáo 

  Các số liệu chỉ tiêu : Danh sách biểu mẫu báo cáo cho địa 

phương 

  Tập tin đính kèm  Tải các tập tin đính kèm cho báo cáo 

  Nội dung báo cáo  Nội dung báo cáo 

 

Khi hoàn tất việc nhập thông tin, nhấn nút Cập nhật ( ) để lưu lại thông 

tin báo cáo. 

Nhấn nút Hủy bỏ ( ), hệ thống sẽ Hủy bỏ thao tác. 

 



 Hướng dẫn sử dụng 

 

BM07.15/PM/CUSC 1/0 Trang 61 

 
Hình: Cập nhật danh sách đơn vị nhận báo cáo 

 

 
Hình: Chọn loại số liệu và chỉ tiêu cho báo cáo không định kỳ 
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Hình: Cập nhật số liệu chỉ tiêu của báo cáo 

b. Cập nhật báo cáo  

Trên trang “Danh sách báo cáo”, chọn biểu tượng Sửa ( ) tương ứng với báo 

cáo cần cập nhật. 

Thực hiện cập nhật báo cáo

 

 Hệ thống sẽ hiển thị trang cập nhật như hình bên dưới. 
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Cập nhật lại thông tin cho báo cáo cần chỉnh sửa, nhấn nút Cập nhật ( ) 

để lưu lại thông tin vào hệ thống. 

Nhấn nút Hủy bỏ ( ) để hủy bỏ thao tác. 

c. Xóa báo cáo  

Chọn biểu tượng Xóa ( ) tương ứng với báo cáo cần xóa. 

Thực hiện xóa báo cáo
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Hệ thống sẽ xuất hiện thông báo xác nhận xóa, nhấn OK để đồng ý xóa, Cancel 

để Hủy bỏ thao tác xóa. 

 
 

d. Gửi báo cáo 

Trên trang “Danh sách báo cáo”, chọn biểu tượng Gửi ( ) tương ứng với báo 

cáo cần gửi.  

Thực hiện gửi báo cáo

 

  Hệ thống sẽ xuất hiện thông báo xác nhận, nhấn OK để đồng ý, Cancel để hủy 

bỏ thao tác. 

 

 

4.5. Xem xét và góp ý báo cáo: 

5.4.1. Mục đích:  

Cho phép lãnh đạo phê duyệt báo cáo và thực hiện cập nhật thông tin báo cáo. 

5.4.2. Thao tác: 

Trên thanh menu chọn Quản lý báo cáo –Xem xét và góp ý báo cáo 

 
Chọn Quản lý báo cáo

Chọn Phê duyệ và góp ý 

báo cáo
 

Hệ thống hiển thị trang “ Danh sách báo cáo” như hình bên dưới. 
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Hình: Trang xem xét danh sách báo cáo. 

Chọn các thông tin như Trạng thái, Phòng ban, Năm báo cáo, Kỳ báo cáo và Thứ 

tự kỳ báo cáo, nhập Từ khóa, nhấn nút Tìm ( ), hệ thống sẽ hiển thị danh sách các 

báo cáo các đơn vị đơn vị khác theo được tìm theo từ khóa. 

 

Chọn trạng thái phê duyệt báo cáo

Nhập từ khóa tìm kiếm theo tiêu đề Chọn năm báo cáo

Thực hiện tìm kiếm báo cáo

Chọn thứ tự kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo

Chọn danh sách phòng ban

 
a. Cập nhật và phê duyệt báo cáo  

Trên trang “Danh sách báo cáo”, chọn biểu tượng Sửa ( ) tương ứng với báo 

cáo cần cập nhật. 

Thực hiện cập nhật phê duyệt báo cáo

 

 Hệ thống sẽ hiển thị trang cập nhật như hình bên dưới. 
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Cán bộ lãnh đạo đơn vị có thể thực hiện thêm ý kiến phê duyêt và cập nhật lại 

thông tin hoặc phê duyệt (chưa duyệt, không duyêt, duyệt) cho báo cáo, nhấn nút Cập nhật 

( ) để lưu lại thông tin vào hệ thống. 

Nhấn nút Hủy bỏ ( ) để hủy bỏ thao tác. 

b. Thêm ý kiến phê duyệt 

Chọn biểu tượng Thêm ý kiên ( ) tương ứng với báo cáo. 
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Nhập ý kiến góp ý cho báo cáo, nhấn nút Chấp nhận ( ) để đồng ý lưu ý 

kiến, nhấn nút Đóng ( ) để Hủy bỏ thao tác góp ý. 

 

4.6. Xem báo cáo gửi đến: 

5.4.1. Mục đích:  

Cho cán bộ báo cáo và lãnh đạo đơn vị có thể xem báo cáo của đơn vị khác gửi đến. 

5.4.2. Thao tác: 

Trên thanh menu chọn Quản lý báo cáo –Xem báo cáo gửi đến 

 

Chọn Quản lý báo cáo

Chọn Phê duyệ và góp ý 

báo cáo
 

Hệ thống hiển thị trang “ Danh sách báo cáo gửi đến” như hình bên dưới. 

 

Hình: Trang danh sách báo cáo các đơn vị gửi đến. 

Chọn các thông tin như  Đơn vị gửi, Phòng ban, Năm báo cáo, Kỳ báo cáo và Thứ 

tự kỳ báo cáo, nhập Từ khóa và nhấn nút Tìm ( ), hệ thống sẽ hiển thị danh sách các 

báo cáo của các đơn vị khác gửi theo từ khóa. 
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Chọn danh sách đơn vị gửi đến

Nhập từ khóa tìm kiếm theo tiêu đề Chọn năm báo cáo

Thực hiện tìm kiếm báo cáo

Chọn thứ tự kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo

Chọn danh sách phòng ban

 
a. Xem chi tiết báo cáo gửi đến  

Trên trang “Danh sách báo cáo gửi đến”, chọn biểu tượng Xem ( ) tương ứng 

với báo cáo cần xem. 

Thực hiện xem chi tiết báo cáo gửi đến

 

 Hệ thống sẽ hiển thị trang chi tiết báo cáo gửi đến như hình bên dưới. 

 

Nhấn nút Trở về ( ) để trở về trang danh sách báo cáo gửi đến. 

 

6. Tra cứu thông tin 

6.1. Danh sách báo cáo: 

6.1.1. Mục đích:  

Cho cán tra cứu có thể tra cứu các báo cáo của các đơn vị gửi và nhận. 
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6.1.2. Thao tác: 

Trên thanh menu chọn Tra cứu thông tin – Danh sách báo cáo 

 

Chọn Tra cứu thông tinChọn Danh sách báo cáo

 

Hệ thống hiển thị trang “ Danh sách báo cáo” như hình bên dưới. 

 

Hình: Trang danh sách báo cáo các đơn vị khác gửi đến. 

Chọn các thông tin như Đơn vị xem báo cáo, Loại báo cáo, Đơn vị gửi, Phòng 

ban, Từ ngày, Đến ngày, Kỳ báo cáo và Thứ tự kỳ báo cáo,  Nhập Từ khóa, nhấn nút Tìm 

( ), hệ thống sẽ hiển thị danh sách các báo cáo các đơn vị theo được tìm theo từ khóa. 

Chọn danh sách đơn vị xem báo cáo

Nhập từ khóa tìm kiếm theo tiêu đề
Nhập từ ngày lập và phê 

duyệt báo cáo

Thực hiện tìm kiếm báo cáo

Chọn năm báo cáo

Nhập đến ngày lập và phê 

duyệt báo cáo

Chọn danh sách phòng ban Chọn kỳ báo cáo

 
a. Xem chi tiết báo cáo gửi đến  

Trên trang “Danh sách báo cáo”, chọn biểu tượng Xem ( ) tương ứng với báo 

cáo. 
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Thực hiện xem chi tiết báo cáo gửi đến

 

 Hệ thống sẽ hiển thị trang chi tiết báo cáo như hình bên dưới. 

 

Nhấn nút Trở về ( ) để trở về trang tìm kiếm danh sách báo cáo. 

 

6.2. Danh sách biểu mẫu: 

6.2.1. Mục đích:  

Cho tra cứu có thể xem biểu mẫu báo cáo và biểu mẫu nhập liệu của các đơn vị. 

6.2.2. Thao tác: 

Trên thanh menu chọn Tra cứu thông tin – Danh sách biểu mẫu 

 

Chọn Tra cứu thông tinChọn Danh sách biểu mẫu

 

Hệ thống hiển thị trang “ Danh sách biểu mẫu” như hình bên dưới. 

http://localhost/ktxhdt/Default.aspx?tabid=103


 Hướng dẫn sử dụng 

 

BM07.15/PM/CUSC 1/0 Trang 71 

 

Hình: Trang tìm kiếm biểu mẫu của các đơn vị. 

Chọn các thông tin như Cơ quan tạo, Loại biểu mẫu, Năm báo cáo, Kỳ báo cáo 

và Thứ tự kỳ báo cáo,  Nhập các từ khóa như Ngày quyết định, Tên biểu mẫu, Biểu mẫu 

số và Quyết định số và nhấn nút Tìm ( ), hệ thống sẽ hiển thị danh sách các biểu mẫu 

của các đơn vị được tìm theo từ khóa. 

 

Chọn danh sách đơn vị xem báo cáo

Nhập từ khóa tìm kiếm theo tiêu đề
Nhập từ ngày lập và phê 

duyệt báo cáo

Thực hiện tìm kiếm báo cáo

Chọn năm báo cáo

Nhập đến ngày lập và phê 

duyệt báo cáo

Chọn danh sách phòng ban Chọn kỳ báo cáo

 
a. Xem chi tiết biểu mẫu  

Trên trang “Danh sách biểu mẫu”, chọn biểu tượng Xem ( ) tương ứng với biểu 

mẫu. 
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Thực hiện xem chi tiết biểu mẫu

 

 Hệ thống sẽ hiển thị trang chi tiết biểu mẫu đến như hình bên dưới. 

 

Nhấn nút Trở về ( ) để trở về trang tìm kiếm danh sách biểu mẫu. 

 

6.3. So sánh số liệu theo kỳ, năm: 

6.3.1. Mục đích:  

Cho cán tra cứu có thể xem và thực hiện so sánh số liệu số liệu theo kỳ, năm. 

6.3.2. Thao tác: 

Trên thanh menu chọn Tra cứu thông tin – So sánh số liệu theo kỳ, năm 

 

Chọn Tra cứu thông tin Chọn So sánh số liệu theo kỳ, năm
 

Hệ thống hiển thị trang “So sánh số liệu theo kỳ, năm” như hình bên dưới. 
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Hình: Trang So sánh số liệu theo kỳ, năm. 

 

 Cùng kỳ giữa các năm  

 

Chọn các thông tin như  Số liệu của địa bàn, So sánh số liệu của đơn vị, So sánh 

dựa theo biểu mẫu, Dựa trên loại số liệu, Kiểu so sánh, So sánh theo kỳ số liệu, Tháng so 

sánh,và Tháng so sánh và nhấn nút Tìm ( ), hệ thống sẽ hiển thị trang chi tiết số liệu 

như hình bên dưới. 

 
Hình: Chi tiết so sánh số liệu theo kỳ, năm 

Trên trang “Chi tiết so sánh số liệu theo kỳ, năm”, chọn biểu tượng Biểu đồ ( ) 

tương ứng với chỉ tiêu được so sánh.  
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Thực hiện xem số liệu dạng biểu đồ

 

Hệ thống sẽ hiển thị  biểu đồ như hình bên dưới. 

 
Hình: Biểu đồ so sánh dữ liệu chỉ tiêu Cùng kỳ giữa các năm 

 

Nhấn nút Trở về ( ) để trở về trang So sánh số liệu theo kỳ, năm. 
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6.4. So sánh số liệu theo địa bàn, đơn vị: 

6.4.1. Mục đích:  

Cho cán bộ tra cứu có thể so sánh số liệu theo địa bàn, đơn vị. 
6.4.2. Thao tác: 

Trên thanh menu chọn Tra cứu thông tin –  So sánh số liệu theo địa bàn, đơn vị 

 

Chọn Tra cứu thông tin Chọn So sánh số liệu theo địa bàn, đơn vị

 
Hệ thống hiển thị trang “So sánh số liệu theo địa bàn, đơn vị” như hình bên dưới. 

 

 

Hình: Trang So sánh số liệu theo địa bàn, đơn vị. 

 So sánh giữa các địa bàn  

 

 

Chọn các thông tin như  So sánh số liệu của đơn vị, So sánh dựa theo biểu mẫu, 

Dựa trên loại số liệu, So sánh theo kỳ số liệu, Năm so sánh, Các địa bàn cần so sánh và 

nhấn nút Tìm ( ), hệ thống sẽ hiển thị trang chi tiết số liệu như hình bên dưới. 
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Hình: Chi tiết So sánh số liệu theo địa bàn 

Trên trang “Chi tiết So sánh số liệu theo địa bàn, đơn vị”, chọn biểu tượng Biểu 

đồ ( ) tương ứng với chỉ tiêu được so sánh.  

Thực hiện xem số liệu dạng biểu đồ

 

Hệ thống sẽ hiển thị  biểu đồ như hình bên dưới. 
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Hình: Biểu đồ So sánh số liệu theo địa bàn 

 

Nhấn nút Trở về ( ) để trở về trang So sánh giữa các địa bàn, đơn vị. 

 So sánh giữa các đơn vị  

 

 

Chọn các thông tin như  Số liệu của địa bàn, So sánh dựa theo chỉ tiêu, So sánh 

dựa theo chỉ tiêu, So sánh dựa theo chỉ tiêu, Năm so sánh, Các đơn vị cần so sánh và 

nhấn nút Tìm ( ), hệ thống sẽ hiển thị trang chi tiết số liệu như hình bên dưới. 
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Hình: Chi tiết So sánh số liệu theo đơn vị 

 

Trên trang “Chi tiết So sánh số liệu theo địa bàn, đơn vị”, chọn biểu tượng Biểu 

đồ ( ) tương ứng với chỉ tiêu được so sánh.  

Thực hiện xem số liệu dạng biểu đồ

 

Hệ thống sẽ hiển thị  biểu đồ như hình bên dưới. 
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Hình: Biểu đồ So sánh số liệu theo đơn vị 
 

Nhấn nút Trở về ( ) để trở về trang So sánh giữa các địa bàn, đơn vị. 

 

6.5. Tra cứu số liệu theo chỉ tiêu : 

6.5.1. Mục đích:  

Cho phép cán bộ tra cứu thực hiện tra cứu số liệu theo chỉ tiêu. 

6.5.2. Thao tác: 

Trên thanh menu chọn Tra cứu thông tin –  Tra cứu số liệu theo chỉ tiêu 

 

Chọn Tra cứu thông tin Chọn Tra cứu số liệu theo chỉ tiêu 

 
Hệ thống hiển thị trang “Tra cứu số liệu theo chỉ tiêu” như hình bên dưới. 
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Hình: Trang tra cứu số liệu theo chỉ tiêu. 

 

Chọn các thông tin như  Số liệu của địa bàn, Đơn vị thu thập, Số liệu của kỳ, Số liệu 

năm, Chọn khối chỉ tiêu và nhấn nút Tìm ( ), hệ thống sẽ hiển thị trang chi tiết số 

liệu như hình bên dưới. 

 
Hình: Chi tiết tra cứu số liệu theo chỉ tiêu. 

Trên trang “Chi tiết tra cứu số liệu theo chỉ tiêu”, chọn biểu tượng Biểu đồ ( ) 

tương ứng với chỉ tiêu.  
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Thực hiện xem số liệu dạng biểu đồ

 

Hệ thống sẽ hiển thị  biểu đồ như hình bên dưới. 

 
 

Hình: Biểu đồ tra cứu số liệu theo chỉ tiêu – của một chỉ tiêu 

Nhấn nút Trở về ( ) để trở về trang tra cứu số liệu theo chỉ tiêu. 
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6.6. Tra cứu số liệu theo biểu mẫu : 

6.6.1. Mục đích:  

Cho phép cán bộ tra cứu Tra cứu số liệu theo biểu mẫu. 

6.6.2. Thao tác: 

Trên thanh menu chọn Tra cứu thông tin –  Tra cứu số liệu theo biểu mẫu 

 

Chọn Tra cứu thông tin Chọn Tra cứu số liệu theo biểu mẫu

 
Hệ thống hiển thị trang “Tra cứu số liệu theo biểu mẫu” như hình bên dưới. 

 

 

Hình: Trang tra cứu số liệu theo biểu mẫu. 

 

Chọn các thông tin như  Số liệu của địa bàn, Đơn vị thu thập, Số liệu của kỳ, 

Số liệu năm, Chọn biểu mẫu số liệu và nhấn nút Tìm ( ), hệ thống sẽ hiển thị trang 

chi tiết số liệu như hình bên dưới. 

 
Hình: Chi tiết tra cứu số liệu theo biểu mẫu. 

Trên trang “Chi tiết tra cứu số liệu theo biểu mẫu.”, chọn biểu tượng Biểu đồ 

( ) tương ứng với chỉ tiêu.  
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Thực hiện xem số liệu dạng biểu đồ

 

Hệ thống sẽ hiển thị  biểu đồ như hình bên dưới. 

 
 

Hình: Biểu đồ tra cứu số liệu theo biểu mẫu của một chỉ tiêu 

Nhấn nút Trở về ( ) để trở về trang tra cứu số liệu theo biểu mẫu. 

 

6.7. Tra cứu số liệu theo biểu số liệu động: 

6.7.1. Mục đích:  

Cho tra cứu có thể xem và thực hiện Tra cứu số liệu theo biểu số liệu động. 

6.7.2. Thao tác: 
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Trên thanh menu chọn Tra cứu thông tin –  Tra cứu số liệu theo biểu mẫu 

Chọn Tra cứu thông tin Chọn Tra cứu số liệu theo biểu số động
 

Hệ thống hiển thị trang “Tra cứu số liệu theo biểu số liệu động” như hình bên dưới. 

 

Hình: Trang tra cứu số liệu theo biểu số liệu động. 

 

Chọn các thông tin như  Các cột số liệu , Chọn chỉ tiêu 

Bước Các cột số liệu: Nhấn nút Thêm cột ( ), hệ thống sẽ hiển thị hình bên 

dưới: 

 

Bước Các cột số liệu: Chọn biểu tượng Chọn chỉ tiêu ( ), hệ thống sẽ hiển thị 

hình bên dưới: 

 

 

Nhấn nút Trở về ( ), hệ thống sẽ trở về trang tra cứu. 
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Nhấn nút Tìm ( ), hệ thống sẽ hiển thị trang chi tiết số liệu như hình bên 

dưới. 

 
 

Hình: Chi tiết tra cứu số liệu theo biểu mẫu số liệu động. 

Trên trang “Chi tiết tra cứu số liệu theo biểu mẫu.”, chọn biểu tượng Biểu đồ 

( ) tương ứng với chỉ tiêu.  

Thực hiện xem số liệu dạng biểu đồ

 
Hệ thống sẽ hiển thị  biểu đồ như hình bên dưới. 
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Hình: Biểu đồ tra cứu số liệu theo biểu mẫu số liệu động của một chỉ tiêu 

Nhấn nút Trở về ( ) để trở về trang tra cứu số liệu theo biểu mẫu số liệu động. 

 

6.8. Dự báo số liệu: 

6.7.3. Mục đích:  

Cho người dùng tra cứu số liệu  dựa và các số liệu có sẳn trong hệ thống. 

6.7.4. Thao tác: 

Trên thanh menu chọn  Tra cứu thông tin –  Dự báo số liệu chỉ  tiêu 

Chọn Tra cứu thông tin Chọn Dự báo số liệu
 

Hệ thống hiển thị trang “Dự báo số liệu chỉ  tiêu” như hình bên dưới. 

 

 

Hình: Trang Dự báo số liệu. 
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Chọn các thông tin như Số liệu của địa bàn, Đơn vị báo cáo, Kỳ báo cáo và Thứ tự 

kỳ báo cáo, Loại số liệu, Độ dài dãy số liệu, Tính toán dựa trên, thực hiện Chọn chỉ tiêu và  

Nhấn nút Xem( ), hệ thống sẽ hiển thị hình bên dưới: 

 

Hình: Chi tiết dự báo số liệu. 

Trên trang “Chi tiết dự báo số liệu.”, chọn biểu tượng Biểu đồ ( ) tương ứng 

với chỉ tiêu.  

 

Thực hiện xem số liệu dạng biểu đồ

 
Hệ thống sẽ hiển thị  biểu đồ như hình bên dưới. 
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Hình: Biểu đồ chi tiết dự báo số liệu của một chỉ tiêu. 

 

Nhấn nút Trở về ( ) để trở về trang tra cứu số liệu theo biểu mẫu số liệu động. 

 

7. Lịch sử số liệu 

7.1. Xem số liệu theo biểu: 

7.1.1. Mục đích:  

Cho phép người dùng  có thể xem lại số liệu đã cập nhật theo biểu mẫu nhập số liệu 

7.1.2. Thao tác 

 

Trên thanh menu chọn Lịch sử số liệu  – Xem số liệu theo biểu 

 

Chọn Lịch sử số liệuChọn Xem theo biểu

 

Hệ thống hiển thị trang “Lịch sử số liệu – Xem theo biểu” như hình bên dưới. 

 

Hình: Trang Nhập số liệu theo biểu. 
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Chọn các thông tin như Số liệu của địa bàn, Loại số liệu cần nhập, Kỳ báo cáo và 

Thứ tự kỳ báo cáo và Biểu mẫu nhập liệu, nhấn nút Xem( ), hệ thống sẽ hiển thị danh 

sách số liệu chỉ tiêu. 

 

 

Thực hiện chọn số liệu tương ứng với chỉ tiêu để xem lịch sử số liệu. 

 

Nhấn nút Trở về ( ), hệ thống sẽ trở về trang trước. 
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7.2. Xem số liệu theo nhóm: 

7.2.1. Mục đích:  

Cho phép người dùng có thể xem lại số liệu đã cập nhật theo nhóm chỉ tiêu. 

7.2.2. Thao tác 

Tham khảo mục 7.1 

7.3. Xem số liệu theo chỉ tiêu tùy chọn: 

7.2.3. Mục đích:  

Cho phép người dùng có thể xem lại số liệu đã cập nhật theo chỉ tiêu tùy chọn. 

7.2.4. Thao tác 

Tham khảo mục 7.1 


