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TỪ NGỮ, THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 

STT Từ ngữ, thuật 

ngữ viết tắt 

Diễn giải 

1 Hệ thống 

CSDL BCTH  

Hệ thống CSDL về Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết 

khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng 

2 TTCP Thanh tra chính phủ 

3 HDSD Hướng dẫn sử dụng 

4 NSD Người sử dụng 
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A. TỔNG QUAN HỆ THỐNG 

1 Giới thiệu về hệ thống CSDL Báo cáo tổng hợp 

1.1 Mục tiêu của hệ thống 

- Khắc phục những tồn tại hạn chế của phần mềm CSDL BCTH đang sử dụng. 

- Đưa quy trình vào áp dụng trong công tác lập và gửi báo cáo tại các đơn vị 

trong ngành Thanh tra. 

- Hỗ trợ, kiểm soát tình trạng và quá trình lập, duyệt, tổng hợp, phát hành ... 

tại đơn vị. 

- Đáp ứng quy định về các biểu mẫu, chế độ báo cáo của ngành Thanh tra. 

1.2 Các đơn vị sử dụng hệ thống 

Các đơn vị tham gia sử dụng hệ thống CSDL về Báo cáo công tác thanh tra, giải 

quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng bao gồm: 

- Các Cục/Vụ tại TTCP 

- Các đơn vị Thanh tra cấp Tỉnh/Thành phố 

- Các đơn vị Thanh tra cấp Quận/Huyện (hoặc tương đương) 

- Các đơn vị Thanh tra cấp Bộ/Ngành (hoặc tương đương) 

2 Quy trình thực hiện báo cáo 

2.1 Quy trình lập biểu số liệu 

Quy trình lập biểu số liệu thực hiện theo sơ đồ dưới đây: 
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Chuyên viên nhập 

liệu
Kiểm soát số liệu

Chuyên viên tổng 

hợp số liệu

Phê duyệt, phát 

hành báo cáo

Quận/Huyện/Sở ...

Tỉnh/Thành phố ...

Bộ/ngành ...

TTCP 

(Trung ương)

Dữ liệu tổng hợp

Chuyên viên nhập 

liệu
Kiểm soát số liệu

Chuyên viên tổng 

hợp số liệu

Phê duyệt, phát 

hành báo cáo

Chuyên viên nhập 

liệu
Kiểm soát số liệu

Chuyên viên tổng 

hợp số liệu

Phê duyệt, phát 

hành báo cáo

Dữ liệu tổng hợp

1. Nhập liệu: số liệu phát sinh tại 

đơn vị

2. Kiểm soát số liệu: Lãnh đạo/

Trưởng phòng kiểm tra và phê 

duyệt số liệu

3. Tổng hợp số liệu: Tổng hợp số 

liệu phát sinh tại đơn vị được phê 

duyệt và dữ liệu từ các đơn vị cấp 

dưới đã phát hành báo cáo

4. Phát hành số liệu: Số liệu đã 

được tổng hợp xong được phát 

hành để khai thác, đồng thời 

chuyển lên đơn vị cấp trên

QUY TRÌNH LẬP BIỂU SỐ LIỆU
 

Diễn giải quy trình: quy trình lập biểu số liệu tại mỗi cấp sẽ qua 4 bước như sau: 

Bước Tên bước Diễn giải 

Tại Quận/Huyện/Sở (hoặc cấp tương đương): 

B1 Chuyên viên nhập liệu Chuyên viên chuyên trách thực hiện nhập số liệu 

nội bộ của đơn vị lên hệ thống. 

B2 Kiếm soát số liệu Lãnh đạo phòng/lãnh đạo đơn vị/Chuyên viên 

được giao nhiệm vụ kiểm soát số liệu thực hiện 

kiểm tra dữ liệu được Chuyên viên nhập liệu đưa 

vào hệ thống. Tại bước này Kiểm soát số liệu sẽ 

thực hiện chấp nhận hoặc từ chối kết quả số liệu 

được nhập. 

B3 Chuyên viên tổng hợp  Chuyên viên tổng hợp dữ liệu thực hiện việc tổng 

hợp dữ liệu của đơn vị và các đơn vị trực thuộc, 

tuy nhiên tại cấp này không có đơn vị trực thuộc 

trực tiếp. 

B4 Phê duyệt, phát hành 

báo cáo 

Dữ liệu sau khi được tổng hợp sẽ được Lãnh đạo 

đơn vị/Chuyên viên chuyên trách được giao nhiệm 

vụ kiểm tra lại số liệu lần cuối và thực hiện phát 

hành báo cáo. 

Số liệu sau khi được phát hành sẽ được hệ thống 

tự động gửi lên đơn vị cấp trên để đưa vào tổng 

hợp. 
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Số liệu sau khi được phát hành báo cáo sẽ được 

khóa và không được sửa đổi. 

(Bước phê duyệt, phát hành báo cáo sẽ được thực 

hiện sau khi Lãnh đạo UBND ký phát hành báo 

cáo giấy) 

Tại Tỉnh/Thành phố, hay Bộ/Ngành (hay các đơn vị cấp có đơn vị trực thuộc) 

B1 Chuyên viên nhập liệu Chuyên viên chuyên trách thực hiện nhập số liệu 

nội bộ của đơn vị lên hệ thống.  

(Giống với chức năng thực hiện tại cơ sở) 

B2 Kiếm soát số liệu Lãnh đạo phòng/lãnh đạo đơn vị/Chuyên viên 

được giao nhiệm vụ kiểm soát số liệu thực hiện 

kiểm tra dữ liệu được Chuyên viên nhập liệu đưa 

vào hệ thống. Tại bước này Kiểm soát số liệu sẽ 

thực hiện chấp nhận hoặc từ chối kết quả số liệu 

được nhập.  

(Giống với chức năng thực hiện tại cơ sở) 

B3 Chuyên viên tổng hợp  Thực hiện tổng hợp số liệu của đơn vị để chuẩn bị 

cho việc phát hành báo cáo. Tại cấp Tỉnh/Thành 

phố, việc tổng hợp số liệu được thực hiện trên số 

liệu nội bộ của đơn vị cộng với số liệu của các đơn 

vị cấp dưới trực thuộc đã được phát hành báo cáo 

(không đưa vào tổng hợp số liệu của những đơn 

vị chưa phát hành báo cáo). 

B4 Phê duyệt, phát hành 

báo cáo 

Dữ liệu sau khi được tổng hợp sẽ được Lãnh đạo 

đơn vị/Chuyên viên chuyên trách được giao nhiệm 

vụ kiểm tra lại số liệu lần cuối và thực hiện phát 

hành báo cáo. 

Số liệu sau khi được phát hành sẽ được hệ thống 

tự động gửi lên đơn vị cấp trên để đưa vào tổng 

hợp. 

Số liệu sau khi được phát hành báo cáo sẽ được 

khóa và không được sửa đổi. 

(Bước phê duyệt, phát hành báo cáo sẽ được thực 

hiện sau khi Lãnh đạo UBND/Lãnh đạo Bộ ngành 

ký phát hành báo cáo giấy) 

Tại Cục/Vụ trực thuộc Thanh tra chính phủ 

B1 Chuyên viên nhập liệu Chuyên viên chuyên trách thực hiện nhập số liệu 

nội bộ của đơn vị lên hệ thống.  
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(Giống với chức năng thực hiện tại cơ sở) 

B2 Kiếm soát số liệu Lãnh đạo phòng/lãnh đạo đơn vị/Chuyên viên 

được giao nhiệm vụ kiểm soát số liệu thực hiện 

kiểm tra dữ liệu được Chuyên viên nhập liệu đưa 

vào hệ thống. Tại bước này Kiểm soát số liệu sẽ 

thực hiện chấp nhận hoặc từ chối kết quả số liệu 

được nhập.  

(Giống với chức năng thực hiện tại cơ sở) 

B3 Chuyên viên tổng hợp  Chuyên viên tổng hợp dữ liệu thực hiện việc tổng 

hợp dữ liệu của đơn vị và các đơn vị trực thuộc, 

tuy nhiên tại cấp này không có đơn vị trực thuộc 

trực tiếp. 

B4 Phê duyệt, phát hành 

báo cáo 

Lãnh đạo đơn vị/Chuyên viên chuyên trách được 

giao nhiệm vụ kiểm tra lại số liệu lần cuối và thực 

hiện phát hành báo cáo trên số liệu nội bộ của đơn 

vị. 

Số liệu sau khi được phát hành báo cáo sẽ được 

khóa và không được sửa đổi. 

(Bước phê duyệt, phát hành báo cáo sẽ được thực 

hiện sau khi Lãnh đạo Cục/Vụ ký phát hành báo 

cáo giấy) 

2.2 Quy trình lập báo cáo đề cương 

Báo cáo đề cương được nhập theo dạng file scan báo cáo đã được in ra và đóng 

dấu như sau: 

Chuyên viên nhập 

liệu
Kiểm soát số liệu

Chuyên viên tổng 

hợp số liệu

Phê duyệt, phát 

hành báo cáo

Quận/Huyện/Sở ...

Tỉnh/Thành phố ...

Bộ/ngành ...

Đơn vị trực thuộc 

TTCP

Chuyên viên nhập 

liệu
Kiểm soát số liệu

Chuyên viên tổng 

hợp số liệu

Phê duyệt, phát 

hành báo cáo

Chuyên viên nhập 

liệu
Kiểm soát số liệu

Chuyên viên tổng 

hợp số liệu

Phê duyệt, phát 

hành báo cáo

QUY TRÌNH LẬP BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG

1. Nhập liệu: số liệu phát sinh tại 

đơn vị dưới dạng scan file đã in 

và ký đóng dấu

2. Bản scan báo cáo đề cương là 

số liệu đã được tổng hợp, tuy 

nhiên đơn vị nhập liệu vẫn là 

Đơn vị đại diện cho cấp quản lý 

(Vd: T.Tra Hà nội sẽ lập báo cáo 

cho cả Thành phố hà nội, nhưng 

vẫn giữ tên đơn vị nhập là T.Tra 

Hà nội)

2. Phát hành báo cáo: thực hiện 

phát hành báo cáo. Đơn vị quản 

lý cấp trên sẽ nhìn được báo cáo 

đã phát hành của đơn vị cấp dưới

 

Diến giải: 
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- Báo cáo đề cương tại cấp Quận/Huyện sẽ được nhập (attached file) lên ở tại 

cấp đơn vị quận/huyện 

- Báo cáo đề cương tại cấp Tỉnh/Thành phố sẽ được nhập (attached file) lên 

ở tại cấp đơn vị Tỉnh/Thành phố 

- Báo cáo đề cương tại cấp Cục/Vụ trực thuộc TTCP sẽ được nhập (attached 

file) lên ở tại cấp đơn vị Cục/Vụ 

Lưu ý: Báo cáo đề cương được tách biệt ra với biểu số liệu do báo cáo số liệu 

được hệ thống tổng hợp ra mức Quận/huyện; Tỉnh/Thành phố; Cục/Vụ thuộc 

TTCP, các báo cáo đề cương được nhập trực tiếp vào các đơn vị ở các cấp này. 

2.3 Quy trình tổng hợp dữ liệu chung 

Quy trình tổng hợp dữ liệu theo sơ đồ dưới đây: 

Quận ... Huyện ...

Quận/Huyện/Sở

Tỉnh/Thành phố

Bộ/ngành

Tỉnh/Thành phố ...

Bộ/Ngành

SƠ ĐỒ TỔNG HỢP SỐ LIỆU

Dữ liệu tổng hợp

Dữ liệu tổng hợp

Quận... Huyện ...
Dữ liệu 

nội bộ

Tỉnh/

Thành ...

Tỉnh/

Thành ...

Cục I, II, III 

(Quản lý hành chính)

Bộ/

ngành ...

Bộ/

ngành ...

Dữ liệu tổng hợp

Bộ/Ngành ...

Vụ I, II, III 

(Quản lý hành chính)

TTCP 

(Trung ương)

Dữ liệu 

nội bộ

Dữ liệu 

nội bộ

Đơn vị trực thuộc TTCP 

(Cục I, Cục II, Cục III, Vụ I, Vụ II, Vụ III, ...)

Tổng hợp dữ liệu Vụ Kế hoạch, Tổng hợp

Dữ liệu tổng hợp

Dữ liệu tổng hợp

Dữ liệu tổng hợp của từng 
Quận/Huyện riêng biệt

Dữ liệu tổng hợp của từng 
Tỉnh/Thành riêng biệt

 

Diễn giải quy trình tổng hợp số liệu như sau: số liệu được tổng hợp theo từng 

mức như sau: 

- Tại cấp Quận/Huyện/Sở: số liệu được tổng hợp chính là số liệu của đơn vị 

nhập liệu 

- Tại cấp Tỉnh/Thành phố/Bộ ngành: số liệu tổng hợp bao gồm hai phần: 

o Số liệu nội bộ tại đơn vị 

o Số liệu của đơn vị trực thuộc tại cấp Quận/Huyện/Sở 

- Tại cấp Cục/Vụ trực thuộc TTCP:  

o Số liệu nội bộ tại đơn vị 
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o Số liệu của đơn vị cấp Tỉnh/Thành phố và Bộ/ngành được giao theo 

dõi 

- Tại cấp Thanh tra chính phủ (đại diện là Vụ Kế hoạch, Tổng hợp): số liệu 

được tổng hợp gồm hai phần: 

o Số liệu nội bộ của các Cục/Vụ trực thuộc trong TTCP 

o Số liệu tổng hợp từ các Tỉnh/Thành và Bộ/ngành  

2.4 Sơ đồ luân chuyển trạng thái nhập và phê duyệt nhập liệu 

Sơ đồ luân chuyển trạng thái nhập liệu như sau: 

Sơ đồ luân chuyển trạng thái Nhập liệu

Đang nhập liệu

Chờ duyệt

Đã duyệt

Trả lại

Gửi

Chấp nhận

Từ chối

Sửa nội dung

Chưa nhập liệu

Nhập liệu

 

2.5 Sơ đồ luân chuyển trạng thái phát hành báo cáo 

Sơ đồ luân chuyển trạng thái gửi dữ liệu (gửi báo cáo) như sau: 

Đã phát hành

Chấp nhận

Chưa phát hành

Sơ đồ luân chuyển trạng thái 

phát hành báo cáo

Hủy phát 

hành

 

Chỉ có những số liệu với trạng thái nhập liệu "Đã duyệt" tại nội bộ đơn vị và dữ 

liệu của đơn vị trực thuộc ở trạng thái “Đã phát hành” mới có thể đưa vào tổng hợp và 

phát hành số liệu. 
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Chỉ có những đơn vị được khai báo trong Danh mục đơn vị trực thuộc quản lý 

mới thuộc phạm vi tiếp nhận số liệu báo cáo đã phát hành. 

2.6 Quy trình mở lại số liệu đã phát hành 

Quy trình mở lại số liệu đã phát hành như sau: 

Mở lại báo cáo đã 

phát hành
Quận/Huyện/Sở ...

Tỉnh/Thành phố ...

Bộ/ngành ...

TTCP 

(Trung ương)

Mở lại báo cáo đã 

phát hành

Mở lại báo cáo đã 

phát hành

Admin hệ thống

Tỉnh/Thành quản 

lý trực tiếp

Mở lại Báo cáo báo đã phát hành
 

Diễn giải: 

- Dữ liệu tại đơn vị sau khi đã phát hành báo cáo không được sửa đổi, điều 

này có nghĩa là số liệu chưa phát hành (có thể đã qua bước phê duyệt dữ 

liệu) vẫn có thể thực hiện thay đổi dữ liệu tại đơn vị. Sau khi phát hành báo 

cáo của đơn vị, toàn bộ số liệu nội bộ của đơn vị và đơn vị cấp dưới sẽ bị 

khóa không thay đổi được. 

- Trường hợp đơn vị quản lý cấp trên khi chưa phát hành báo cáo có thể hủy 

bỏ lần phát hành của đơn vị quản lý trực tiếp để đơn vị cấp dưới có thể sửa 

đổi dữ liệu của mình. Trường hợp đơn vị quản lý cấp trên đã thực hiện phát 

hành báo cáo cần đơn vị quản lý cao hơn một cấp thực hiện mở khóa phát 

hành báo cáo của đơn vị dưới một cấp. 

- Đối với báo cáo đã phát hành tại cấp Tỉnh/Thành phố hay Bộ/Ngành, Quản 

trị hệ thống sẽ là người thực hiện việc mở khóa phát hành báo cáo. 
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3 Các tính năng của hệ thống 

3.1 Các chức năng chính của phần mềm ứng dụng 

Hệ thống CSDL 

Báo cáo tổng hợp

Khai thác, tổng 

hợp dữ liệu

Báo cáo định kỳ

Quy trình xử lý 

nghiệp vụ

Giám sát

(Dashboard)

Báo cáo 

đột xuất

Báo cáo 

chuyên đề

Trao đổi dữ liệu

 

Hình 1: Các chức năng chính của hệ thống 

Các chức năng chính của hệ thống gồm: 

- Quản lý báo cáo định kỳ 

- Quản lý báo cáo đột xuất 

- Quản lý báo cáo chuyên đề 

- Trao đổi dữ liệu với hệ thống bên ngoài (kết nối tới hệ thống Thông tin báo 

cáo của chính phủ) 

- Giám sát (Dashboard) 

- Khai thác, tổng hợp dữ liệu báo cáo 

3.2 Các chức năng dành cho chuyên viên/cán bộ nhập liệu 

Cán bộ nhập liệu thao tác những chức năng như sau: 

STT Tên chức năng Hình ảnh minh họa 
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1 Báo cáo định kỳ: 

- Danh sách số liệu định kỳ cần lập 

- Upload báo cáo đề cương 

- Khai thác số liệu định kỳ 

- Tra cứu báo cáo đề cương (file uploaded) 

 

2 Báo cáo chuyên đề: 

- Danh sách số liệu chuyên đề cần lập 

- Khai thác số liệu chuyên đề 

 

3 Báo cáo đột xuất: 

- Danh sách số liệu đột xuất cần lập 

- Khai thác số liệu đột xuất 

 

  

3.3 Các chức năng dành cho chuyên viên/cán bộ kiểm soát 

Cán bộ kiểm soát thao tác những chức năng như sau: 

STT Tên chức năng Hình ảnh minh họa 
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1 Báo cáo định kỳ: 

- Kiểm soát duyệt số liệu định kỳ 

- Khai thác số liệu định kỳ 

- Tra cứu báo cáo đề cương (file uploaded) 

 

2 Báo cáo chuyên đề: 

- Kiểm soát duyệt số liệu chuyên đề 

- Khai thác số liệu chuyên đề 

 

3 Báo cáo đột xuất: 

- Kiểm soát duyệt số liệu đột xuất 

- Khai thác số liệu đột xuất 

 

  

3.4 Các chức năng dành cho chuyên viên/cán bộ tổng hợp 

Cán bộ tổng hợp thao tác những chức năng như sau: 

STT Tên chức năng Hình ảnh minh họa 
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1 Báo cáo định kỳ: 

- Tổng hợp số liệu định kỳ 

- Khai thác số liệu định kỳ 

- Tra cứu báo cáo đề cương (file uploaded) 

 

2 Báo cáo chuyên đề: 

- Tổng hợp số liệu chuyên đề 

- Khai thác số liệu chuyên đề 

 

3 Báo cáo đột xuất: 

- Tổng hợp số liệu đột xuất 

- Khai thác số liệu đột xuất 

 

3.5 Các chức năng dành cho chuyên viên/cán bộ phát hành 

Cán bộ phát hành thao tác những chức năng như sau: 

STT Tên chức năng Hình ảnh minh họa 



Tài liệu đào tạo nghiệp vụ - Dành cho các đơn vị tại Bộ, ngành và địa phương 

 

- 12 - 

1 Báo cáo định kỳ: 

- Phát hành số liệu định kỳ 

- Mở lại số liệu định kỳ đã phát hành (cho 

đơn vị trực thuộc) 

- Phát hành báo cáo đề cương 

- Mở lại báo cáo đề cương đã phát hành 

- Khai thác số liệu định kỳ 

- Tra cứu báo cáo đề cương (file uploaded) 

- Danh sách đơn vị chưa phát hành số liệu 

định kỳ 

- Dashboard tình trạng gửi số liệu định kỳ 

trong kỳ 

 

2 Báo cáo chuyên đề: 

- Phát hành số liệu chuyên đề 

- Mở lại số liệu chuyên đề đã phát hành 

(cho đơn vị trực thuộc) 

- Danh sách số liệu chuyên đề đã phát hành 

- Khai thác số liệu chuyên đề 

- Danh sách đơn vị chưa phát hành số liệu 

chuyên đề 

- Dashboard tình trạng gửi số liệu chuyên 

đề trong kỳ 
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3 Báo cáo đột xuất: 

- Phát hành số liệu đột xuất 

- Mở lại số liệu đột xuất đã phát hành (cho 

đơn vị trực thuộc) 

- Khai thác số liệu đột xuất 

- Danh sách đơn vị chưa phát hành số liệu 

đột xuất 

- Dashboard tình trạng gửi số liệu đột xuất 

trong kỳ 
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B. CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG 

1 Các bước chuẩn bị 

1.1 Môi trường cài đặt và sử dụng 

1.1.1 Hệ điều hành máy trạm 

Hệ điều hành sử dụng là hệ điều hành phổ biến như Windows 7, 8, 10. 

1.1.2 Trình duyệt (web browser) 

1.1.2.1 Trình duyệt hỗ trợ 

- Chrome phiên bản mới nhất (được khuyến nghị sử dụng) 

- Firefox phiên bản mới nhất 

- Cốc cốc phiên bản mới nhất 

1.1.2.2 Cấu hình trình duyệt 

Các lưu ý khi sử dụng trình duyệt: Không có 

1.2 Tổ chức phân quyền 

1.2.1 Các nhóm quyền chức năng được thiết lập trên hệ thống 

STT Tên nhóm quyền Mô tả Ghi chú 

1 Quản trị hệ thống 

(Admin) 

Quản lý các danh mục hệ 

thống, Quản lý NSD, 

Quản lý nhóm 

quyền/quyền, v.v... 

 

2 Nhóm nhập liệu Thực hiện chức năng 

nhập các biểu số liệu theo 

mẫu quy định. 

 

Nhập các báo cáo: 

- Đề cương 

- Số liệu định kỳ 

- Số liệu đột xuất 

- Số liệu chuyên đề 

3 Nhóm kiểm soát số liệu Thực hiện chức năng 

kiểm tra số liệu đã nhập 

nhập, thực hiện phê duyệt 

số liệu đã nhập.  

Kiểm soát số liệu báo 

cáo: 

- Số liệu định kỳ 

- Số liệu đột xuất 

- Số liệu chuyên đề 

4 Nhóm tổng hợp Thực hiện chức năng tổng 

hợp số liệu nội bộ của đơn 

Tổng hợp số liệu báo 

cáo: 
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vị và số liệu của đơn vị 

trực thuộc đã phát hành 

báo cáo. 

- Số liệu định kỳ 

- Số liệu đột xuất 

- Số liệu chuyên đề 

5 Nhóm phát hành Phát hành báo cáo đã tổng 

hợp. Mở lại báo cáo đã 

phát hành của đơn vị trực 

thuộc (trong trường hợp 

báo cáo của chính đơn vị 

chưa phát hành) 

Phát hành báo cáo: 

- Đề cương 

- Số liệu định kỳ 

- Số liệu đột xuất 

- Số liệu chuyên đề 

1.2.2 Quyền khai thác báo cáo 

Tùy vào từng nhóm đối tượng và theo sự phân quyền của Quản trị viên mà mỗi 

một tài khoản sẽ được phép xem các loại báo cáo tương ứng và mức độ chi tiết số liệu 

cần thiết. Các quyền xem dữ liệu bao gồm: 

STT Quyền xem dữ liệu 

báo cáo 

Mô tả Ghi chú 

1 Xem nội bộ đơn vị Nhóm người dùng được phân 

quyền Xem nội bộ đơn vị sẽ 

được quyền xem báo cáo trong 

phạm vi của chính đơn vị và 

các phòng ban trực thuộc. 

 

2 Xem nội bộ đơn vị và 

đơn vị trực thuộc 

Nhóm người dùng này sẽ được 

quyền xem báo cáo trong 

phạm vi đơn vị và các phòng 

ban, và các đơn vị trực thuộc. 

 

3 Xem toàn bộ hệ thống Nhóm người dùng này sẽ được 

quyền xem báo cáo trong 

phạm vi tất cả các đơn vị và 

phòng ban trên hệ thống. 

 

2 Một vài thao tác chung 

2.1 Địa chỉ truy cập 

Đường dẫn truy cập phần mềm ứng dụng: csdlbcth.thanhtra.gov.vn  

2.2 Đăng nhập và đăng xuất 

2.2.1 Đăng nhập 

http://117.1.16.220/
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Để sử dụng phần mềm CSDL BCTH lần đầu tiên cần thực hiện bước đăng nhập 

hệ thống để xác minh người dùng và các chức năng của người dùng đã được phân quyền 

sử dụng trên hệ thống. 

Các bước để đăng nhập hệ thống như sau: 

Bước 1: Mở trình duyệt và truy cập đường dẫn csdlbcth.thanhtra.gov.vn  

Bước 2: Màn hình đăng nhập hiển thị như sau: 

 

Hình 2: Đăng nhập hệ thống 

Người sử dụng điền tên đăng nhập và mật khẩu được cấp tại các trường “Tên 

đăng nhập”, “Mật khẩu” và “Mã xác nhận”, sau đó bấm nút “Đăng nhập” để thực hiện 

đăng nhập hệ thống. 

2.2.2 Đổi mật khẩu 

http://117.1.16.220/
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Hình 3: Đăng xuất hệ thống 

Để đổi mật khẩu người dùng, trên màn hình phần mềm CSDL BCTH ta thực 

hiện như sau: 

- Trên màn hình trang chủ/trang chức năng, bấm chuột vào “Vị trí 1”, sau đó 

bấm vào “Vị trí 3”. Màn hình đổi mật khẩu hiện ra cho người dùng thao tác 

như hình bên dưới. 

 

- Quy tắt đặt mật khẩu gồm: 

o Độ dài mật khẩu tối thiểu: 8 ký tự 

o Mật khẩu phải bao gồm các ký tự: 

 Chữ in hoa: A-Z 

 Chữ in thường: a-z 

 Chữ số: 0-9 

 Ký tự đặc biệt 

o Ví dụ một mật khẩu hợp lệ: Bcth@2021 

2.2.3 Thông tin cá nhân 
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Hình 4: Đăng xuất hệ thống 

Để hiển thị thông tin cá nhân, trên màn hình phần mềm CSDL BCTH ta thực 

hiện như sau: 

- Trên màn hình trang chủ/trang chức năng, bấm chuột vào “Vị trí 1”, sau đó 

bấm vào “Vị trí 2”. Màn hình thông tin cá nhân hiển thị lên như sau: 

 

- Người dùng có thể tự cập nhật thông tin liên hệ và số điện thoại của đơn vị 

tại tab thứ hai như hình dưới đây: 
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2.2.4 Đăng xuất 

 

Hình 5: Đăng xuất hệ thống 

Để đăng xuất hệ thống, trên màn hình phần mềm CSDL BCTH ta thực hiện như 

sau: 

- Trên màn hình trang chủ/trang chức năng, bấm chuột vào “Vị trí 1”, sau đó 

bấm vào “Vị trí 4”. 

2.3 Bố cục trang web 

2.3.1 Trang chủ 
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Khi NSD đăng nhập thành công, màn hình trang chủ phần mềm CSDL BCTH 

hiển thị lên như hình dưới đây: 

 

Hình 6: Bố cục trang chủ 

Bố cục trang chủ như sau: 

STT Diễn dải 

Vị trí 1 Tên phần mềm đang sử dụng 

Vị trí 2 Tên NSD đăng nhập (username) 

Vị trí 3 Tên đơn vị/phòng ban chức năng mà NSD đang thao tác 

Vị trí 4 Các chức năng/menu/quyền mà NSD được phân quyền thao tác 

2.3.2 Trang chức năng bên trong 

Trang chức năng bên trong/hay một chức năng cụ thể có bố cục chung như sau: 
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Hình 7: Bố cục trang chức năng bên trong 

Bố cục trang chức năng như sau: 

STT Diễn dải 

Vị trí 1 Tên chức năng đang thao tác 

Vị trí 2 Tìm kiếm/lọc dữ liệu trong bản thân chức năng. Tùy theo các chức 

năng khác nhau sẽ có bộ lọc dữ liệu theo các điều kiện khác nhau 

Vị trí 3 Kết quả dữ liệu hiển thị theo điều kiện của bộ lọc dữ liệu 

Vị trí 4 Phân trang hiển thị nội dung các kết quả dữ liệu hiển trị trong trường 

hợp có nhiều dữ liệu trả về 

Vị trí 5 Các thao tác trên dòng dữ liệu tại Vị trí 3 kết quả dữ liệu 

Chú ý: tùy từng chức năng có thể có nhiều hơn 1 chức năng thao tác 

 

2.3.3 Các biểu tượng sử dụng 

STT Biểu tượng Diễn dải 

1 

 

Ghi lại dữ liệu đã nhập 

2 
 

Quay lại màn hình trước đó 

3 
 

Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập liệu 
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4 

 

Bấm chuột vào dòng dữ liệu để chọn dòng dữ liệu 

thao tác (chỉ được chọn 1) 

5 

 

Dòng dữ liệu không được chọn 

3 Các khái niệm sử dụng trên phần mềm 

STT Tên Mô tả 

1 Kỳ Là một khoảng thời gian xác định được gắn mã để theo dõi. 

Kỳ có thể được tính theo Ngày/ Tháng/ Quý/ Nửa năm/ Năm, 

.... 

Mã kỳ được gắn tiền tố để thuận tiện cho việc quản lý, theo 

dõi, sử dụng: 

- Q: Quý 

- 6T: 6 tháng đầu năm 

- 9T: 9 tháng đầu năm 

- ... 

Ví dụ kỳ theo quý: 

- Q1/2021: kỳ quý 1 năm 2021 (từ ngày 15/12/2020 

- 14/3/2021) 

- Q2/2021: kỳ quý 2 năm 2021 (từ ngày 15/3/2020 

- 14/6/2021) 

Ví dụ kỳ theo 6 tháng đầu năm: 

- 6T/2021: kỳ 6 tháng đầu năm 2021 (từ ngày 

15/12/2020 - 14/6/2021) 

- 6T/2022: kỳ 6 tháng đầu năm 2022 (từ ngày 

15/12/2021 - 14/6/2022) 
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C. BÀI THỰC HÀNH: QUẢN LÝ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 

1 Tạo dữ liệu mẫu 

1.1 Thiết lập cơ cấu tổ chức đơn vị trong bài thực hành 

a) Cơ cấu tổ chức đơn vị Thanh tra Thành phố Hà Nội ví dụ như sau: 

 

HNO 

UBND TP Hà Nội

HNO.TH

Bộ phận tổng hợp, UBND TP Hà Nội

HNO.LBI

Quận Long Biên, TP Hà Nội

HNO.LBI.VP 

Văn phòng Quận Long Biên, TP Hà Nội

HNO.CGI

Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

HNO.HNO

 Thanh tra TP Hà Nội

Cấp 3

Cấp 2

Cấp 1

 

Kiểu phòng ban Kiểu đơn vị
 

 

Nguyên tắc lập và tổ chức đơn vị như sau: 

- Kiểu văn phòng được tạo ra để quản lý và lưu trữ riêng số liệu của đơn vị. 

Văn phòng luôn là nhánh lá (không có đơn vị trực thuộc nào gắn vào) 

- Kiểu đơn vị được tạo ra để lưu trữ tổng hợp số liệu tổng hợp của đơn vị (bao 

gồm số liệu của đơn vị trực thuộc). 

- Nhánh cuối (không có đơn vị trực thuộc) có thể là kiểu Đơn vị hoặc kiểu 

Phòng ban, tuy nhiên các nhánh trung gian bao giờ cũng là kiểu Đơn vị.  

 

Với cơ cấu tổ chức tại ví dụ trên, quá trình nhập liệu, tổng hợp, phát hành như 

sau: 

STT Bước Đơn vị/phòng ban Diễn giải 

1 Nhập liệu và 

kiểm soát 

(duyệt) 

 Nhập và kiểm soát (duyệt) ở các 

đơn vị của mình 

 

  Bộ phận tổng hợp, UBND TP 

Hà Nội 

 

  Văn phòng Q.Long Biên  

  Q.Cầu Giấy  
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  Thanh tra TP Hà nội  

2 Tổng hợp  Tổng hợp đứng tại mức đơn vị, 

theo nguyên tắc gộp số liệu của 

các đơn vị/phòng ban trực thuộc 

  Bộ phận tổng hợp, UBND TP 

Hà Nội 

Đứng tại mức Hà Nội, tổng hợp số 

liệu tại Hà Nội và các đơn vị trực 

thuộc gồm Long Biên, Cầu Giấy, 

Gia Lâm 

  Văn phòng Q.Long Biên Đứng tại mức Long Biên, tổng 

hợp số liệu từ Văn phòng Q.Long 

Biên 

  Q.Cầu Giấy Tổng hợp số liệu của chính đơn vị 

  Thanh tra TP Hà nội Tổng hợp số liệu của chính đơn vị 

3 Phát hành  Phát hành đứng tại mức đơn vị, 

phát hành số liệu đã được tổng hợp 

  Bộ phận tổng hợp, UBND TP 

Hà Nội 

Đứng tại mức Hà Nội, phát hành 

số liệu đã được tổng hợp toàn Hà 

Nội  

  Văn phòng Q.Long Biên Đứng tại mức Long Biên, phát 

hành số liệu đã được tổng hợp tại 

Q.Long Biên 

  Q.Cầu Giấy Phát hành số liệu đã được tổng 

hợp tại Q.Cấu Giấy 

  Thanh tra TP Hà nội Phát hành số liệu đã được tổng 

hợp tại H.Gia Lâm 

 

b) Cơ cấu tổ chức đơn vị Thanh tra Bộ Xây Dựng ví dụ như sau: 

 

BXD

 Bộ Xây Dựng

BXD.TH

Bộ phận tổng hợp (Bộ Xây Dựng)

BXD.P1

 Phòng thanh tra số 1, T.Tra Bộ Xây Dựng

BXD.P2

 Phòng thanh tra số 2, T.Tra Bộ Xây Dựng Cấp 2

Cấp 1

 

 

Với cơ cấu tổ chức tại ví dụ trên, quá trình nhập liệu, tổng hợp, phát hành như 

sau: 
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STT Bước Đơn vị/phòng ban Diễn giải 

1 Nhập liệu và 

kiểm soát 

(duyệt) 

Phòng thanh tra số 1, T.Tra Bộ 

Xây Dựng 

Phòng thanh tra số 2, T.Tra Bộ 

Xây Dựng 

Nhập và kiểm soát (duyệt) ở các 

phòng ban của mình 

 

2 Tổng hợp  Tổng hợp đứng tại mức đơn vị, 

theo nguyên tắc gộp số liệu của 

các đơn vị/phòng ban trực thuộc 

  Bộ phận tổng hợp, Bộ Xây 

Dựng 

Đứng tại mức Bộ Xây Dựng, Tổng 

hợp số liệu từ Phòng 1 và Phòng 2 

3 Phát hành  Phát hành đứng tại mức đơn vị, 

phát hành số liệu đã được tổng hợp 

  Bộ phận tổng hợp, Bộ Xây 

Dựng 

Đứng tại mức Bộ Xây Dựng, phát 

hành số liệu đã được tổng hợp  
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1.2 Danh mục đơn vị được tạo trên hệ thống phần mềm 

STT Mã đơn vị Tên đơn vị Kiểu 

đơn vị 

Biểu số liệu nhập Biểu số liệu tổng 

hợp 
Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 

I Danh sách các đơn vị thuộc UBND thành phố Hà nội khai báo 

1 HNO T.Tra TP Hà nội   Đơn vị   

2 HNO.TH  Bộ phận tổng hợp, 

UBND TP HN 

 Phòng 

ban 

DC1, DC2, DC3 

01.TTr - 07.TTr 

01.TCD, 02.TCD, 

01.XLD, 02.XLD 

01.TTr - 07.TTr 

01.TCD, 02.TCD, 

01.XLD, 02.XLD 

3 HNO.LBI  Quận Long Biên, TP 

Hà Nội 

 Đơn vị   

4 HNO.CGI   Văn phòng Quận 

Long Biên, Hà 

Nội 

Phòng 

ban 

DC1, DC2, DC3 

01.TTr - 07.TTr 

01.TCD, 02.TCD, 

01.XLD, 02.XLD 

01.TTr - 07.TTr 

01.TCD, 02.TCD, 

01.XLD, 02.XLD 

5 HNO.CGI  Quận Cầu Giấy, Hà 

Nội 

 Đơn vị DC1, DC2, DC3 

01.TTr - 07.TTr 

01.TCD, 02.TCD, 

01.XLD, 02.XLD 

01.TTr - 07.TTr 

01.TCD, 02.TCD, 

01.XLD, 02.XLD 

6 HNO.HNO  Thanh tra TP Hà nội  Đơn vị DC1, DC2, DC3 

01.TTr - 07.TTr 

01.TTr - 07.TTr 
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01.TCD, 02.TCD, 

01.XLD, 02.XLD 

01.TCD, 02.TCD, 

01.XLD, 02.XLD 

II Danh sách các đơn vị thuộc Bộ xây dựng khai báo 

1 BXD Bộ Xây Dựng   Đơn vị   

2 BXD.TH  Bộ phận tổng hợp,  

Bộ Xây Dựng 

 Phòng 

ban 

DC1, DC2, DC3 

01.TCD - 02.TCD, 

01.XLD - 04.XLD 

01.TTr - 07.TTr 

01.TCD - 02.TCD, 

01.XLD - 04.XLD 

3 BXD.P1  Phòng thanh tra số 1, 

Thanh tra Bộ Xây 

Dựng 

 Phòng 

ban 

01.TTr - 04.TTr  

4 BXD.P2  Phòng thanh tra số 2, 

Thanh tra Bộ Xây 

Dựng 

 Phòng 

ban 

05.TTr - 07.TTr  

Bảng 1: Danh mục đơn vị được tạo trên phần mềm
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1.3 Tạo tài khoản người sử dụng 

Trên hệ thống đang thiết lập 04 nhóm quyền gồm: Nhập liệu; Kiểm soát; Tổng 

hợp; Phát hành. Tương ứng với 04 nhóm quyền này sẽ tạo 04 tài khoản: nhaplieu; 

kiemsoat; tonghop; phathanh theo quy tắc “Mã đơn vị” + “.” + “tên tài khoản”.  

 

a) Ví dụ về tài khoản đơn vị cấp Quận: Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội “HNO.CGI” 

như sau: 

STT Mã đơn vị 

quản lý 

Tên tài khoản truy 

cập 

Nhóm quyền Quyền xem 

báo cáo 

Ghi chú 

1 HNO.CGI HNO.CGI.nhaplieu Nhập liệu Xem tại đơn 

vị 

 

2 HNO.CGI HNO.CGI.kiemsoat Kiểm soát Xem tại đơn 

vị 

 

3 HNO.CGI HNO.CGI.tonghop Tổng hợp Xem tại đơn 

vị 

 

4 HNO.CGI HNO.CGI.phathanh Phát hành Xem tại đơn 

vị 

 

Bảng 2: Bảng tài khoản Văn phòng Q.Long Biên, Hà Nội 

b) Ví dụ về tài khoản đơn vị cấp Thành phố: Bộ phận tổng hợp, UBND Thành 

phố Hà nội “HNO.TH” như sau: 

STT Mã đơn vị 

quản lý 

Tên tài khoản truy 

cập 

Nhóm quyền Quyền xem 

báo cáo 

Ghi chú 

1 HNO.TH HNO.TH.nhaplieu Nhập liệu Xem tại đơn 

vị và đơn vị 

cấp dưới 

 

2 HNO.TH HNO.TH.kiemsoat Kiểm soát Xem tại đơn 

vị và đơn vị 

cấp dưới 

 

3 HNO.TH HNO.TH.tonghop Tổng hợp Xem tại đơn 

vị và đơn vị 

cấp dưới 

 

4 HNO.TH HNO.TH.phathanh Phát hành Xem tại đơn 

vị và đơn vị 

cấp dưới 

 

Bảng 3: Bảng tài khoản Bộ phận tổng hợp, UBND  TP Hà Nội 
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c) Ví dụ về tài khoản đơn vị cấp Bộ: Bộ phận tổng hợp, Bộ Xây Dựng 

“BXD.TH” như sau: 

STT Mã đơn vị 

quản lý 

Tên tài khoản truy 

cập 

Nhóm quyền Quyền xem 

báo cáo 

Ghi chú 

1 BXD.TH BXD.TH.nhaplieu Nhập liệu Xem tại đơn 

vị và đơn vị 

cấp dưới 

 

2 BXD.TH BXD.TH.kiemsoat Kiểm soát Xem tại đơn 

vị và đơn vị 

cấp dưới 

 

3 BXD.TH BXD.TH.tonghop Tổng hợp Xem tại đơn 

vị và đơn vị 

cấp dưới 

 

4 BXD.TH BXD.TH.phathanh Phát hành Xem tại đơn 

vị và đơn vị 

cấp dưới 

 

Bảng 4: Bảng tài khoản Bộ Xây Dựng 

 

Tương tự như ví dụ nêu ở trên, các đơn vị khác trên hệ thống sẽ được tạo tài 

khoản và gắn đơn vị quản lý ban đầu theo quy tắc như trên. 
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2 Bài số 1: Lập và phát hành báo cáo định kỳ cấp 

Quận/Huyện 

- Mục tiêu: Lập và phát hành báo cáo định kỳ tại cấp Quận/Huyện. 

- Báo cáo định kỳ bao gồm hai phân hệ trong đó: 

o Báo cáo đề cương: quản lý các file scan báo cáo đề cương được 

upload lên hệ thống 

o Biểu nhập số liệu: bao gồm 22 (23) biểu mẫu số liệu để thu thập và 

quản lý các chỉ tiêu trong thông tư quy định. 

- Đơn vị thực hiện: HNO.CGI (Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội). 

2.1 Lập và phát hành biểu nhập số liệu 

2.1.1 Sơ đồ xử lý 

B1

Chuyên viên nhập 

liệu

B2

Kiểm soát phê 

duyệt

B3

Chuyên viên tổng 

hợp báo cáo

B4

Lãnh đạo phát 

hành báo cáo
 

 

Sơ đồ thực hiện lập biểu số liệu như sau: 

Bước Diễn giải Ghi chú 

B1 Chuyên viên nhập liệu lập các biểu số liệu 

theo biểu mẫu quy định 

 

B2 Kiểm soát thực hiện kiểm tra số liệu do 

chuyên viên nhập và thực hiện duyệt số liệu 

 

B3 Cán bộ tổng hợp thực hiện tổng hợp số liệu 

từ các đơn vị cấp dưới và số liệu đã được 

kiểm soát của đơn vị 

 

B4 Lãnh đạo thực hiện phát hành hoặc từ chối 

phát hành biểu số liệu đã tổng hợp trong kỳ 

 

 

2.1.2 Tài khoản nghiệp vụ sử dụng 

STT Tên tài khoản Nhóm quyền Đơn vị/Phòng ban 

1 HNO.CGI.nhaplieu Nhập liệu HNO.CGI  

(Quận Cầu Giấy, TP Hà 

Nội) 

2 HNO.CGI.kiemsoat Kiểm soát HNO.CGI  
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(Quận Cầu Giấy, TP Hà 

Nội) 

3 HNO.CGI.tonghop Tổng hợp HNO.CGI  

(Quận Cầu Giấy, TP Hà 

Nội) 

4 HNO.CGI.phathanh Phát hành HNO.CGI  

(Quận Cầu Giấy, TP Hà 

Nội) 
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2.1.3 Các bước thực hiện theo Sơ đồ thực hiện ở trên 

Trong sơ đồ mô tả ở trên, các bước thực hiện gồm: 

STT Bước xử lý trên 

luồng xử lý 

Người thực hiện Chức năng trên phần 

mềm 

Màn hình 

Bước 1 Chuyên viên nhập liệu thực hiện lập biểu số liệu 

Bước 1.1  Cán bộ nhập liệu Đăng nhập  

Bước 1.2 B1: Nhập liệu 

(lập biểu số liệu) 

 [Menu] 

Báo cáo định kỳ -> 

Danh sách số liệu định 

kỳ cần lập 

(1) - Danh sách số liệu định kỳ cần lập 

(2) - Lập số liệu: chọn kỳ báo cáo ứng với biểu số liệu cần lập, màn 

hình nhập số liệu theo biểu mẫu hiển thị lên 

(3) - Điền số liệu tương ứng với các chỉ tiêu trong biểu mẫu 

(4) - Gửi kiểm soát duyệt 

Bước 2 Chuyên viên kiểm soát kiểm tra và duyệt số liệu 

Bước 2.1  Cán bộ kiểm soát Đăng nhập  

Bước 2.2 B2: Kiểm soát 

phê duyệt 

 [Menu] 

Báo cáo định kỳ -> 

Kiểm soát duyệt số liệu 

định kỳ 

(1) - Danh sách Kiểm soát số liệu định kỳ 

(2) - Chọn kỳ báo cáo ứng với biểu số liệu cán bộ nhập liệu đã lập 

và gửi chờ duyệt 

(3) - Duyệt số liệu 

Bước 3 Chuyên viên tổng hợp thực hiện tổng hợp số liệu 

Bước 3.1  Cán bộ tổng hợp Đăng nhập  
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Bước 3.2 B3: Tổng hợp số 

liệu 

 [Menu] 

Báo cáo định kỳ -> 

Tổng hợp số liệu định 

kỳ 

(1) - Danh sách Tổng hợp số liệu định kỳ 

(2) - Chọn kỳ báo cáo ứng với biểu số liệu cán bộ kiểm soát đã 

duyệt 

(3) - Tổng hợp số liệu 

Bước 4 Chuyên viên chuyên trách/Lãnh đạo phát hành số liệu 

Bước 4.1  Cán bộ/Lãnh đạo 

phát hành 

Đăng nhập  

Bước 4.2 B4: Phát hành  [Menu] 

Báo cáo định kỳ -> 

Phát hành số liệu định 

kỳ 

(1) - Danh sách “Phát hành số liệu định kỳ” 

(2) - Chọn kỳ báo cáo ứng với biểu số liệu đã được tổng hợp tại 

bước trên 

(3) - Phát hành số liệu 
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2.1.4 Chi tiết các bước thực hiện trên phần mềm 

2.1.4.1 Bước 1: Chuyên viên/Cán bộ nhập liệu lập biểu số liệu 

2.1.4.1.1 Bước 1.1: Đăng nhập 

Thông tin đăng nhập: 

STT Tên trường Giá trị Ghi chú 

1 Tên đăng nhập HNO.CGI.nhaplieu Cán bộ nhập liệu 

2 Mật khẩu Bcth2021  

Lưu ý: Trường hợp NSD thực hành trên một máy tính, sử dụng chung trên một 

trình duyệt cần thực hiện “Đăng xuất” tài khoản trước khi đăng nhập tài khoản mới. 

2.1.4.1.2 Bước 1.2: Nhập các biểu số liệu 

a) Truy cập vào chức năng 

- (B1): Tại menu chức năng bên trái, chọn chức năng “Báo cáo định kỳ  -> 

Danh sách số liệu định kỳ cần lập” như hình dưới đây: 

 

- (B2): Màn hình danh sách số liệu định kỳ cần lập sẽ hiện hiển thị lên như 

sau: 
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- (B3): Màn hình “Danh sách số liệu định kỳ cần lập” ở trên gồm các thành 

phần như sau: 

 

o Vị trí 1: chọn kỳ báo cáo của biểu số liệu cần lập 

o Vị trí 2: nút “Lập” - để mở màn hình nhập biểu số liệu tương ứng 

(mỗi biểu số liệu khác nhau sẽ có màn hình nhập tương ứng) 

b) Lập biểu số liệu 

-  (B4): Tại danh sách số liệu định kỳ cần lập ở trên, chọn kỳ báo cáo tương 

ứng với biểu mẫu số liệu cần nhập (Vị trí 1), sau đó bấm nút “Lập” (Vị trí 

2), màn hình nhập số liệu hiển thị lên như sau: 
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o Vị trí 3: thông tin chung về tên kỳ và biểu số liệu nhập 
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o Vị trí 4: nút “Giá trị mặc định” cho phép điền nhanh giá trị “0” vào 

tất cả các trường chỉ tiêu trong biểu mẫu 

o Vị trí 5: vùng trường thông tin các giá trị của từng chỉ tiêu của biểu 

số liệu, người sử dụng nhập các giá trị vào các chỉ tiêu tương ứng 

trong biểu số liệu 

o Vị trí 6: nút “Lưu” để ghi lại giá trị số liệu đã nhập 

Lưu ý: nút “Lập” chỉ hiển thị với trạng thái nhập liệu là “Chưa nhập liệu”, 

“Nhập liệu” và “Trả lại” 

- (B5): Người dùng nhập các giá trị vào trường dữ liệu trong form và bấm nút 

“Lưu” (Vị trí 6) để ghi lại, kết quả sau khi lập xong biểu số liệu ứng với kỳ 

báo cáo cụ thể vừa nhập liệu ở trên danh sách hiển thị như sau: 

 

o Vị trí 7: kết quả biểu số liệu ứng với kỳ báo cáo đã được nhập liệu, 

khi đó trường Trạng thái nhập liệu chuyển từ giá trị “Chưa nhập 

liệu” -> “Nhập liệu” 

o Vị trí 8: nút “Gửi phê duyệt” - hiển thị lên ứng với những dòng dữ 

liệu chọn có trạng thái là “Nhập liệu” 

o Vị trí 9: nút “Xem báo cáo” - hiển thị mẫu số liệu theo dạng quy định 

trên văn bản hướng dẫn. Màn hình xem mẫu số liệu khi bấm vào 

chức năng hiển thị lên dữ liệu đang nhập liệu như sau: 
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c) Gửi duyệt số liệu 

- (B5): Tại danh sách số liệu định kỳ cần lập, chọn dòng dữ liệu/bản ghi vừa 

nhập ở bước trước hoặc dòng/bản ghi của kỳ tại cột Trạng thái nhập liệu có 

giá trị là “Nhập liệu” (Vị trí 7), sau đó bấm nút “Gửi phê duyệt” (Vị trí 8), 

màn hình Gửi phê duyệt hiển thị lên như sau: 

 

o Bấm nút “Gửi” (Vị trí 10) để gửi biểu số liệu đã được nhập liệu sang 

bước Kiểm soát phê duyệt số liệu.  

Lưu ý: sau khi gửi phê duyệt số liệu, trạng thái nhập liệu là “Chờ duyệt” 
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2.1.4.2 Bước 2: Chuyên viên/Cán bộ kiểm soát duyệt số liệu đã nhập 

2.1.4.2.1 Bước 2.1: Đăng nhập 

Thông tin đăng nhập: 

STT Tên trường Giá trị Ghi chú 

1 Tên đăng nhập HNO.CGI.kiemsoat  

2 Mật khẩu Bcth2021  

Lưu ý: Trường hợp NSD thực hành trên một máy tính, sử dụng chung trên một 

trình duyệt cần thực hiện “Đăng xuất” tài khoản trước khi đăng nhập tài khoản mới. 

2.1.4.2.2 Bước 2.2: Duyệt số liệu 

a) Truy cập vào chức năng 

- (B1): Tại menu chức năng bên trái, chọn chức năng “Báo cáo định kỳ -> 

Kiểm soát duyệt số liệu định kỳ” như hình vẽ dưới đây: 

 

- (B2): Sau khi chọn chức năng “Kiểm soát duyệt số liệu định kỳ” màn hình 

hiển thị như sau: 

 

- (B3): Màn hình  danh sách “Kiểm soát số liệu định kỳ” ở trên gồm các thành 

phần như sau: 
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o Vị trí 1: dòng dữ liệu được chọn, tùy theo giá trị tại cột “Trạng thái 

nhập liệu” các chức năng tương ứng sẽ hiển thị cho phù hợp. Với 

trạng thái nhập liệu là “Chờ duyệt”, các chức năng như “Xem”, “Phát 

hành”, “Từ chối”, “Xem báo cáo” sẽ được hiển thị lên 

o Vị trí 2: nút “Xem” - xem dữ liệu theo form biểu nhập liệu 

o Vị trí 3: nút “Phê duyệt” - thực hiện phê duyệt số liệu 

o Vị trí 4: nút “Từ chối” - thực hiện trả lại số liệu, yêu cầu Cán bộ nhập 

liệu kiểm tra lại 

o Vị trí 5: nút “Xem báo cáo” - hiển thị số liệu đang chọn theo định 

dạng quy định trên văn bản quy phạm. 

b) Duyệt số liệu 

-  (B4): Bấm chuột vào dòng/bản ghi mẫu số liệu với trạng thái nhập liệu 

“Chờ duyệt” (Vị trí 1) để chọn dòng/bản ghi đó, sau đó bấm nút “Phê duyệt” 

(Vị trí 3) ở hình trên, màn hình “Phê duyệt” hiển thị như sau: 
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o Bấm nút “Duyệt” (Vị trí 6) để phê duyệt số liệu. Hệ thống thực hiện 

chuyển trạng thái từ “Nhập liệu” -> “Phát hành” cho biểu số liệu 

đang thao tác. 

2.1.4.3 Bước 3: Chuyên viên/Cán bộ tổng hợp thực hiện tổng hợp số liệu 

2.1.4.3.1 Bước 3.1: Đăng nhập 

Thông tin đăng nhập: 

STT Tên trường Giá trị Ghi chú 

1 Tên đăng nhập HNO.CGI.tonghop  

2 Mật khẩu Bcth2021  

Lưu ý: Trường hợp NSD thực hành trên một máy tính, sử dụng chung trên một 

trình duyệt cần thực hiện “Đăng xuất” tài khoản trước khi đăng nhập tài khoản mới. 

2.1.4.3.2 Bước 3.2: Tổng hợp số liệu 

a) Truy cập vào chức năng 

- (B1): Tại menu chức năng bên trái, chọn chức năng “Báo cáo định kỳ -> 

Tổng hợp số liệu định kỳ” như hình dưới đây: 
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- (B2): Sau khi chọn chức năng “Tổng hợp số liệu định kỳ” màn hình hiển thị 

như sau: 

 

- (B3): Màn hình  danh sách “Tổng hợp số liệu định kỳ” ở trên gồm các thành 

phần như sau: 

 

o Vị trí 1: dòng dữ liệu được chọn, tùy theo giá trị tại cột “Trạng thái 

phát hành” và “Khóa dữ liệu” các chức năng tương ứng sẽ hiển thị 

cho phù hợp. Với trạng thái phát hành là “Chưa phát hành” và Khóa 

dữ liệu là “Mở”, các chức năng như “Xem”, “Tổng hợp”, “Xem báo 

cáo” sẽ được hiển thị lên 

o Vị trí 2: nút “Xem số liệu” - xem dữ liệu đã tổng hợp theo form biểu 

nhập liệu 

o Vị trí 3: nút “Tổng hợp BC” - thực hiện tổng hợp số liệu, số liệu tổng 

hợp bao gồm số liệu nội bộ đã được duyệt và số liệu từ các đơn vị 

trực thuộc đã phát hành số liệu. 

o Vị trí 4: nút “Xem báo cáo” - hiển thị số liệu đang chọn theo định 

dạng quy định trên văn bản quy phạm. 
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b) Tổng hợp số liệu 

- (B4): Bấm chuột vào dòng/bản ghi mẫu số liệu với trạng thái phát hành 

“Chưa phát hành” để chọn dòng/bản ghi đó (Vị trí 1), sau đó bấm nút “Tổng 

hợp BC” (Vị trí 3) ở hình trên, màn hình “Tổng hợp” hiển thị như sau: 

 

o Bấm nút “Tổng hợp báo cáo” (Vị trí 5) để tổng hợp số liệu. Hệ thống 

ghi lại người thực hiện và thời gian thực hiện. 

2.1.4.4 Bước 4: Chuyên viên/Lãnh đạo phát hành số liệu đã tổng hợp 

2.1.4.4.1 Bước 4.1: Đăng nhập 

Thông tin đăng nhập: 

STT Tên trường Giá trị Ghi chú 

1 Tên đăng nhập HNO.CGI.phathanh  

2 Mật khẩu Bcth2021  

Lưu ý: Trường hợp NSD thực hành trên một máy tính, sử dụng chung trên một 

trình duyệt cần thực hiện “Đăng xuất” tài khoản trước khi đăng nhập tài khoản mới. 

2.1.4.4.2 Bước 4.2: Phát hành 

a) Truy cập vào chức năng 

- (B1): Tại menu chức năng bên trái, chọn chức năng “Báo cáo định kỳ -> 

Phát hành số liệu định kỳ” như hình dưới đây: 
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- (B2): Sau khi chọn chức năng “Phát hành số liệu định kỳ” màn hình hiển 

thị như sau: 

 

- (B3): Màn hình “Phát hành số liệu định kỳ” ở trên gồm các thành phần như 

sau: 
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o Vị trí 1: dòng dữ liệu được chọn, tùy theo giá trị tại cột “Trạng thái 

phát hành” và “Khóa dữ liệu” các chức năng tương ứng sẽ hiển thị 

cho phù hợp. Với trạng thái phát hành là “Chưa phát hành” và Khóa 

dữ liệu là “Mở”, các chức năng như “Xem”, “Phát hành”, “Xem báo 

cáo” sẽ được hiển thị lên 

o Vị trí 2: nút “Xem” - xem chi tiết biểu số liệu trên form 

o Vị trí 3: nút “Phát hành” - thực hiện phát hành biểu số liệu 

o Vị trí 4: nút “Xem báo cáo” - hiển thị số liệu đang chọn theo định 

dạng quy định trên văn bản quy phạm.  

b) Phát hành 

- (B4): Bấm chuột vào dòng/bản ghi báo cáo đề cương với trạng thái phát 

hành là “Chưa phát hành” và khóa dữ liệu là “Mở” (Vị trí 1) để chọn 

dòng/bản ghi đó, sau đó bấm nút “Phát hành” (Vị trí 3) ở hình trên, màn 

hình “Phát hành số liệu” hiển thị như sau: 
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o Bấm nút “Phát hành” (Vị trí 5) để thực hiện phát hành số liệu. Hệ 

thống thực hiện chuyển trạng thái phát hành từ “Chưa phát hành” -

> “Phát hành” cho biểu số liệu, trạng thái khóa dữ liệu từ “Mở” -> 

“Khóa” cho biểu số liệu đang thao tác tại đơn vị và đơn vị trực thuộc. 

o Sau khi thực hiện phát hành biểu số liệu, biểu số liệu đó được hệ 

thống khóa lại tại chính đơn vị và đơn vị trực thuộc, người sử dụng 

không thể thao tác trên biểu số liệu đó được nữa. 

2.2 Lập và phát hành Báo cáo đề cương 

2.2.1 Sơ đồ thực hiện 

B1

Nhập liệu

B2

Phê duyệt, phát 

hành báo cáo
 

 

Sơ đồ thực hiện lập báo cáo đề cương như sau: 

Bước Diễn giải Ghi chú 

B1 Chuyên viên nhập liệu upload file scan báo 

cáo đề cương lên hệ thống 

 

B2 Lãnh đạo thực hiện phát hành hoặc từ chối 

phát hành báo cáo đề cương 

 

2.2.2 Tài khoản nghiệp vụ sử dụng 

STT Tên tài khoản Nhóm quyền Đơn vị/Phòng ban 

1 HNO.CGI.nhaplieu Nhập liệu HNO.CGI  

(Quận Cầu Giấy, TP Hà 

Nội) 

2 HNO.CGI.phathanh Phát hành HNO.CGI  

(Quận Cầu Giấy, TP Hà 

Nội) 
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2.2.3 Các bước thực hiện theo sơ đồ thực hiện ở trên 

Trong sơ đồ mô tả ở trên, các bước thực hiện gồm: 

STT Bước xử lý trên 

luồng xử lý 

Người thực hiện Chức năng trên phần 

mềm 

Màn hình 

Bước 1 Chuyên viên nhập liệu thực hiện lập báo cáo đề cương 

Bước 1.1  Cán bộ nhập liệu Đăng nhập  

Bước 1.2 B1: Nhập liệu 

(lập báo cáo) 

 [Menu] 

Báo cáo định kỳ -> 

Upload báo cáo đề 

cương 

(1) - Danh sách “Upload báo cáo đề cương” 

(2) - Chọn kỳ báo cáo ứng với mẫu báo cáo cần tải lên, màn hình 

tải file đính kèm hiển thị lên 

(3) - Tải file scan đình kèm 

(4) - Gửi phát hành 

Bước 2 Chuyên viên chuyên trách/Lãnh đạo phát hành báo cáo đề cương 

Bước 2.1  Cán bộ phát hành Đăng nhập  

Bước 2.2 B2: Phát hành  [Menu] 

Báo cáo định kỳ -> 

Phát hành báo cáo đề 

cương 

(1) - Danh sách “Phát hành báo cáo đề cương” 

(2) - Chọn kỳ báo cáo ứng với mẫu báo cáo đã tải lên ở trạng thái 

gửi chờ phê duyệt phát hành 

(3) - Phát hành 
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2.2.4 Chi tiết các bước thực hiện trên phần mềm 

2.2.4.1 Bước 1: Chuyên viên nhập liệu lập báo cáo đề cương 

2.2.4.1.1 Bước 1.1: Đăng nhập 

Thông tin đăng nhập: 

STT Tên trường Giá trị Ghi chú 

1 Tên đăng nhập HNO.CGI.nhaplieu Cán bộ nhập liệu 

2 Mật khẩu Bcth2021  

Lưu ý: Trường hợp NSD thực hành trên một máy tính, sử dụng chung trên một 

trình duyệt cần thực hiện “Đăng xuất” tài khoản trước khi đăng nhập tài khoản mới. 

2.2.4.1.2 Bước 1.2: Upload báo cáo đề cương 

a) Truy cập vào chức năng 

- (B1): Tại menu chức năng bên trái, chọn chức năng “Báo cáo định kỳ  -> 

Upload báo cáo đề cương” như hình dưới đây: 

 

- (B2): Màn hình danh sách upload báo cáo đề cương sẽ hiện hiển thị lên như 

sau: 
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- (B3): Màn hình “Danh sách upload báo cáo đề cương” ở trên gồm các thành 

phần như sau: 

 

o Vị trí 1: chọn kỳ báo cáo cần lập 

o Vị trí 2: nút “Lập” để mở màn hình gắn file scan đính kèm 

b) Upload file scan báo cáo 

-  (B4): Tại danh sách upload file báo cáo đề cương ở trên, chọn kỳ báo cáo 

tương ứng với mẫu đề cương cần upload file (Vị trí 1), sau đó bấm nút “Lập” 

(Vị trí 2), màn hình upload file hiển thị lên như sau: 

 

Người sử dụng thực hiện tuần tự các bước sau (dùng chuột): 

o Vị trí 3: mở cửa sổ để chọn file đính kèm 

o Vị trí 4: chọn file scan đề cương cần đính kèm 

o Vị trí 5: tải file đã chọn và đóng cửa sổ quay về màn hình trước 
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o Vị trí 6: lưu lại file scan đề cương đã nhập 

Lưu ý: nút “Lập” chỉ hiển thị với trạng thái nhập liệu là “Chưa nhập liệu” và 

“Nhập liệu” 

- (B5): Kết quả sau khi lập file scan báo cáo đề cương hiển thị trên danh sách 

như sau: 

 

o Vị trí 7: kết quả kỳ đã được lập (attached) file scan, khi đó trường 

Trạng thái nhập liệu chuyển từ giá trị “Chưa nhập liệu” -> “Nhập 

liệu” 

o Vị trí 8: nút “Gửi phát hành” hiển thị lên ứng với những dòng dữ 

liệu chọn có trạng thái là “Nhập liệu” 

c) Gửi phát hành 

- (B6): Tại danh sách upload file báo cáo đề cương, chọn kỳ báo cáo tương 

ứng với mẫu đề cương đã upload file với trạng thái là “Nhập liệu” (Vị trí 7), 

sau đó bấm nút “Gửi phát hành” (Vị trí 8), màn hình Gửi phát hành hiển thị 

lên như sau: 



Tài liệu đào tạo nghiệp vụ - Dành cho các đơn vị tại Bộ, ngành và địa phương 

 

- 51 - 

 

o Bấm nút “Gửi” (Vị trí 9) để gửi báo cáo scan file đề nghị phê duyệt 

phát hành báo cáo đề cương. 

Lưu ý: sau khi gửi phát hành báo cáo, trạng thái nhập liệu là “Chờ duyệt” 

2.2.4.2 Bước 2: Chuyên viên chuyên trách/Lãnh đạo phát hành báo cáo 

đề cương 

2.2.4.2.1 Bước 2.1: Đăng nhập 

Thông tin đăng nhập: 

STT Tên trường Giá trị Ghi chú 

1 Tên đăng nhập HNO.CGI.phathanh  

2 Mật khẩu Bcth2021  

Lưu ý: Trường hợp NSD thực hành trên một máy tính, sử dụng chung trên một 

trình duyệt cần thực hiện “Đăng xuất” tài khoản trước khi đăng nhập tài khoản mới. 

2.2.4.2.2 Bước 2.2: Phát hành 

a) Truy cập vào chức năng 

- (B1): Tại menu chức năng bên trái, chọn chức năng “Báo cáo định kỳ -> 

Phát hành Báo cáo đề cương” như hình dưới đây: 
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- (B2): Sau khi chọn chức năng “Phát hành báo cáo đề cương” màn hình hiển 

thị như sau: 

 

- (B3): Màn hình “Danh sách phát hành báo cáo đề cương” ở trên gồm các 

thành phần hiển thị như sau: 
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o Vị trí 1: dòng dữ liệu được chọn, tùy theo giá trị tại cột “Trạng thái 

nhập liệu” các chức năng tương ứng sẽ hiển thị cho phù hợp. Với 

trạng thái nhập liệu là “Chờ duyệt”, các chức năng như “Xem”, “Phát 

hành”, “Từ chối” sẽ được hiển thị lên 

o Vị trí 2: nút “Xem” - xem chi tiết file đính kèm báo cáo đề cương 

o Vị trí 3: nút “Phát hành” - thực hiện phát hành báo cáo đề cương 

o Vị trí 4: nút “Từ chối” - thực hiện trả lại báo cáo đề cương yêu cầu 

Cán bộ nhập liệu kiểm tra lại 

b) Phát hành báo cáo 

-  (B4): Bấm chuột vào dòng/bản ghi báo cáo đề cương với trạng thái nhập 

liệu “Chờ duyệt” (Vị trí 1) để chọn dòng/bản ghi đó, sau đó bấm nút “Phát 

hành” (Vị trí 3) ở hình trên, màn hình “Phát hành báo cáo đề cương” hiển 

thị như sau: 
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o Bấm nút “Duyệt” (Vị trí 5) để phê duyệt và phát hành báo cáo đề 

cương. Hệ thống thực hiện chuyển trạng thái từ “Nhập liệu” -> “Phát 

hành” cho báo cáo đề cương đang thao tác. 

3 Bài số 2: Lập và phát hành báo cáo định kỳ cấp 

Tỉnh/Thành phố 

- Mục tiêu: Lập và phát hành báo cáo định kỳ tại cấp Tỉnh/Thành phố. 

- Báo cáo định kỳ bao gồm hai phân hệ trong đó: 

o Báo cáo đề cương: quản lý các file scan báo cáo đề cương được 

upload lên hệ thống 

o Biểu nhập số liệu: bao gồm 22 (23) biểu mẫu số liệu để thu thập và 

quản lý các chỉ tiêu trong thông tư quy định. 

- Đơn vị thực hiện: HNO.TH (Bộ phận tổng hợp, UBND TP Hà Nội) 

3.1 Lập và phát hành biểu nhập số liệu 

3.1.1 Sơ đồ xử lý 

B1

Chuyên viên nhập 

liệu

B2

Kiểm soát phê 

duyệt

B3

Chuyên viên tổng 

hợp báo cáo

B4

Lãnh đạo phát 

hành báo cáo
 

 

Sơ đồ thực hiện lập biểu số liệu như sau: 

Bước Diễn giải Ghi chú 
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B1 Chuyên viên nhập liệu lập các biểu số liệu 

theo biểu mẫu quy định 

 

B2 Kiểm soát thực hiện kiểm tra số liệu do 

chuyên viên nhập và thực hiện duyệt số liệu 

 

B3 Cán bộ tổng hợp thực hiện tổng hợp số liệu 

từ các đơn vị cấp dưới và số liệu đã được 

kiểm soát của đơn vị 

 

B4 Lãnh đạo thực hiện phát hành hoặc từ chối 

phát hành biểu số liệu đã tổng hợp trong kỳ 

 

 

3.1.2 Tài khoản nghiệp vụ sử dụng 

STT Tên tài khoản Nhóm quyền Đơn vị/Phòng ban 

1 HNO.TH.nhaplieu Nhập liệu HNO.TH  

(Bộ phận tổng hợp, UBND  

TP Hà Nội) 

2 HNO.TH.kiemsoat Kiểm soát HNO.TH  

(Bộ phận tổng hợp, UBND  

TP Hà Nội) 

3 HNO.TH.tonghop Tổng hợp HNO.TH  

(Bộ phận tổng hợp, UBND  

TP Hà Nội) 

4 HNO.TH.phathanh Phát hành HNO.TH  

(Bộ phận tổng hợp, UBND  

TP Hà Nội) 
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3.1.3 Các bước thực hiện theo Sơ đồ thực hiện ở trên 

Trong sơ đồ mô tả ở trên, các bước thực hiện gồm: 

STT Bước xử lý trên 

luồng xử lý 

Người thực hiện Chức năng trên phần 

mềm 

Màn hình 

Bước 1 Chuyên viên nhập liệu thực hiện lập biểu số liệu 

Bước 1.1  Cán bộ nhập liệu Đăng nhập  

Bước 1.2 B1: Nhập liệu 

(lập biểu số liệu) 

 [Menu] 

Báo cáo định kỳ -> 

Danh sách số liệu định 

kỳ cần lập 

(1) - Danh sách số liệu định kỳ cần lập 

(2) - Lập số liệu: chọn kỳ báo cáo ứng với biểu số liệu cần lập, màn 

hình nhập số liệu theo biểu mẫu hiển thị lên 

(3) - Điền số liệu tương ứng với các chỉ tiêu trong biểu mẫu 

(4) - Gửi kiểm soát duyệt 

Bước 2 Chuyên viên kiểm soát kiểm tra và duyệt số liệu 

Bước 2.1  Cán bộ kiểm soát Đăng nhập  

Bước 2.2 B2: Kiểm soát 

phê duyệt 

 [Menu] 

Báo cáo định kỳ -> 

Kiểm soát duyệt số liệu 

định kỳ 

(1) - Danh sách Kiểm soát số liệu định kỳ 

(2) - Chọn kỳ báo cáo ứng với biểu số liệu cán bộ nhập liệu đã lập 

và gửi chờ duyệt 

(3) - Duyệt số liệu 

Bước 3 Chuyên viên tổng hợp thực hiện tổng hợp số liệu 

Bước 3.1  Cán bộ tổng hợp Đăng nhập  
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Bước 3.2 B3: Tổng hợp số 

liệu 

 [Menu] 

Báo cáo định kỳ -> 

Tổng hợp số liệu định 

kỳ 

(1) - Danh sách Tổng hợp số liệu định kỳ 

(2) - Chọn kỳ báo cáo ứng với biểu số liệu cán bộ kiểm soát đã 

duyệt 

(3) - Tổng hợp số liệu 

Bước 4 Chuyên viên chuyên trách/Lãnh đạo phát hành số liệu 

Bước 4.1  Cán bộ/Lãnh đạo 

phát hành 

Đăng nhập  

Bước 4.2 B4: Phát hành  [Menu] 

Báo cáo định kỳ -> 

Phát hành số liệu định 

kỳ 

(1) - Danh sách “Phát hành số liệu định kỳ” 

(2) - Chọn kỳ báo cáo ứng với biểu số liệu đã được tổng hợp tại 

bước trên 

(3) - Phát hành số liệu 
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3.1.4 Chi tiết các bước thực hiện trên phần mềm 

3.1.4.1 Bước 1: Chuyên viên/Cán bộ nhập liệu lập biểu số liệu 

3.1.4.1.1 Bước 1.1: Đăng nhập 

Thông tin đăng nhập: 

STT Tên trường Giá trị Ghi chú 

1 Tên đăng nhập HNO.TH.nhaplieu Cán bộ nhập liệu 

2 Mật khẩu Bcth2021  

Lưu ý: Trường hợp NSD thực hành trên một máy tính, sử dụng chung trên một 

trình duyệt cần thực hiện “Đăng xuất” tài khoản trước khi đăng nhập tài khoản mới. 

3.1.4.1.2 Bước 1.2: Nhập các biểu số liệu 

a) Truy cập vào chức năng 

- (B1): Tại menu chức năng bên trái, chọn chức năng “Báo cáo định kỳ  -> 

Danh sách số liệu định kỳ cần lập” như hình dưới đây: 

 

- (B2): Màn hình danh sách số liệu định kỳ cần lập sẽ hiện hiển thị lên như 

sau: 

 

- (B3): Màn hình “Danh sách số liệu định kỳ cần lập” ở trên gồm các thành 

phần như sau: 
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o Vị trí 1: chọn kỳ báo cáo của biểu số liệu cần lập 

o Vị trí 2: nút “Lập” - để mở màn hình nhập biểu số liệu tương ứng 

(mỗi biểu số liệu khác nhau sẽ có màn hình nhập tương ứng) 

b) Lập biểu số liệu 

- (B4): Tại danh sách số liệu định kỳ cần lập ở trên, chọn kỳ báo cáo tương 

ứng với biểu mẫu số liệu cần nhập (Vị trí 1), sau đó bấm nút “Lập” (Vị trí 

2), màn hình nhập số liệu hiển thị lên như sau: 
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o Vị trí 3: thông tin chung về tên kỳ và biểu số liệu nhập 

o Vị trí 4: nút “Giá trị mặc định” cho phép điền nhanh giá trị “0” vào 

tất cả các trường chỉ tiêu trong biểu mẫu 

o Vị trí 5: vùng các trường thông tin nhập giá trị của từng chỉ tiêu của 

biểu số liệu, người sử dụng nhập các giá trị vào các chỉ tiêu tương 

ứng trong biểu số liệu 

o Vị trí 6: nút “Lưu” để ghi lại giá trị số liệu đã nhập 

Lưu ý: nút “Lập” chỉ hiển thị với trạng thái nhập liệu là “Chưa nhập liệu”, 

“Nhập liệu” và “Trả lại” 

- (B5): Người dùng nhập các giá trị vào trường dữ liệu trong form và bấm nút 

“Lưu” (Vị trí 6) để ghi lại, kết quả sau khi lập xong biểu số liệu ứng với kỳ 

báo cáo cụ thể vừa nhập liệu ở trên danh sách hiển thị như sau: 

 

o Vị trí 7: kết quả biểu số liệu ứng với kỳ báo cáo đã được nhập liệu, 

khi đó trường Trạng thái nhập liệu chuyển từ giá trị “Chưa nhập 

liệu” -> “Nhập liệu” 

o Vị trí 8: nút “Gửi phê duyệt” - hiển thị lên ứng với những dòng dữ 

liệu chọn có trạng thái là “Nhập liệu” 

o Vị trí 9: nút “Xem báo cáo” - hiển thị mẫu số liệu theo dạng quy định 

trên văn bản hướng dẫn. Màn hình xem mẫu số liệu khi bấm vào 

chức năng hiển thị lên dữ liệu đang nhập liệu như sau: 
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c) Gửi duyệt số liệu 

- (B5): Tại danh sách số liệu định kỳ cần lập, chọn dòng dữ liệu/bản ghi vừa 

nhập ở bước trước hoặc dòng/bản ghi của kỳ tại cột Trạng thái nhập liệu có 

giá trị là “Nhập liệu” (Vị trí 7), sau đó bấm nút “Gửi phê duyệt” (Vị trí 8), 

màn hình Gửi phê duyệt hiển thị lên như sau: 

 

o Bấm nút “Gửi” (Vị trí 11) để gửi biểu số liệu đã được nhập liệu sang 

bước Kiểm soát phê duyệt số liệu.  

Lưu ý: sau khi gửi phê duyệt số liệu, trạng thái nhập liệu là “Chờ duyệt” 
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3.1.4.2 Bước 2: Chuyên viên/Cán bộ kiểm soát duyệt số liệu đã nhập 

3.1.4.2.1 Bước 2.1: Đăng nhập 

Thông tin đăng nhập: 

STT Tên trường Giá trị Ghi chú 

1 Tên đăng nhập HNO.TH.kiemsoat  

2 Mật khẩu Bcth2021  

Lưu ý: Trường hợp NSD thực hành trên một máy tính, sử dụng chung trên một 

trình duyệt cần thực hiện “Đăng xuất” tài khoản trước khi đăng nhập tài khoản mới. 

3.1.4.2.2 Bước 2.2: Duyệt số liệu 

a) Truy cập vào chức năng 

- (B1): Tại menu chức năng bên trái, chọn chức năng “Báo cáo định kỳ -> 

Kiểm soát duyệt số liệu định kỳ” như hình vẽ dưới đây: 

 

- (B2): Sau khi chọn chức năng “Kiểm soát duyệt số liệu định kỳ” màn hình 

hiển thị như sau: 

 

- (B3): Màn hình  danh sách “Kiểm soát số liệu định kỳ” ở trên gồm các thành 

phần như sau: 



Tài liệu đào tạo nghiệp vụ - Dành cho các đơn vị tại Bộ, ngành và địa phương 

 

- 64 - 

 

o Vị trí 1: dòng dữ liệu được chọn, tùy theo giá trị tại cột “Trạng thái 

nhập liệu” các chức năng tương ứng sẽ hiển thị cho phù hợp. Với 

trạng thái nhập liệu là “Chờ duyệt”, các chức năng như “Xem”, “Phát 

hành”, “Từ chối”, “Xem báo cáo” sẽ được hiển thị lên 

o Vị trí 2: nút “Xem” - xem dữ liệu theo form biểu nhập liệu 

o Vị trí 3: nút “Phê duyệt” - thực hiện phê duyệt số liệu 

o Vị trí 4: nút “Từ chối” - thực hiện trả lại số liệu, yêu cầu Cán bộ nhập 

liệu kiểm tra lại 

o Vị trí 5: nút “Xem báo cáo” - hiển thị số liệu đang chọn theo định 

dạng quy định trên văn bản quy phạm. 

b) Duyệt số liệu 

- (B4): Bấm chuột vào dòng/bản ghi mẫu số liệu với trạng thái nhập liệu “Chờ 

duyệt” (Vị trí 1) để chọn dòng/bản ghi đó, sau đó bấm nút “Phê duyệt” (Vị 

trí 3) ở hình trên, màn hình “Phê duyệt” hiển thị như sau: 
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o Bấm nút “Duyệt” (Vị trí 6) để phê duyệt số liệu. Hệ thống thực hiện 

chuyển trạng thái từ “Nhập liệu” -> “Phát hành” cho biểu số liệu 

đang thao tác. 

3.1.4.3 Bước 3: Chuyên viên/Cán bộ tổng hợp thực hiện tổng hợp số liệu 

3.1.4.3.1 Bước 3.1: Đăng nhập 

Thông tin đăng nhập: 

STT Tên trường Giá trị Ghi chú 

1 Tên đăng nhập HNO.TH.tonghop  

2 Mật khẩu Bcth2021  

Lưu ý: Trường hợp NSD thực hành trên một máy tính, sử dụng chung trên một 

trình duyệt cần thực hiện “Đăng xuất” tài khoản trước khi đăng nhập tài khoản mới. 

3.1.4.3.2 Bước 3.2: Tổng hợp số liệu 

a) Truy cập vào chức năng 

- (B1): Tại menu chức năng bên trái, chọn chức năng “Báo cáo định kỳ -> 

Tổng hợp số liệu định kỳ” như hình dưới đây: 
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- (B2): Sau khi chọn chức năng “Tổng hợp số liệu định kỳ” màn hình hiển thị 

như sau: 

 

- (B3): Màn hình  danh sách “Tổng hợp số liệu định kỳ” ở trên gồm các thành 

phần như sau: 

 

o Vị trí 1: dòng dữ liệu được chọn, tùy theo giá trị tại cột “Trạng thái 

phát hành” và “Khóa dữ liệu” các chức năng tương ứng sẽ hiển thị 

cho phù hợp. Với trạng thái phát hành là “Chưa phát hành” và Khóa 

dữ liệu là “Mở”, các chức năng như “Xem”, “Tổng hợp BC”, “Xem 

báo cáo” sẽ được hiển thị lên 

o Vị trí 2: nút “Xem số liệu” - xem dữ liệu đã tổng hợp theo form biểu 

nhập liệu 

o Vị trí 3: nút “Tổng hợp BC” - thực hiện tổng hợp số liệu, số liệu tổng 

hợp bao gồm số liệu nội bộ đã được duyệt và số liệu từ các đơn vị 

trực thuộc đã phát hành số liệu. 

o Vị trí 4: nút “Xem báo cáo” - hiển thị số liệu đang chọn theo định 

dạng quy định trên văn bản quy phạm. 
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b) Tổng hợp số liệu 

-  (B4): Bấm chuột vào dòng/bản ghi mẫu số liệu với trạng thái phát hành 

“Chưa phát hành” để chọn dòng/bản ghi đó (Vị trí 1), sau đó bấm nút “Tổng 

hợp” (Vị trí 3) ở hình trên, màn hình “Tổng hợp” hiển thị như sau: 

 

o Bấm nút “Tổng hợp báo cáo” (Vị trí 5) để tổng hợp số liệu. Hệ thống 

ghi lại người thực hiện và thời gian thực hiện. 

3.1.4.4 Bước 4: Chuyên viên/Lãnh đạo phát hành số liệu đã tổng hợp 

3.1.4.4.1 Bước 4.1: Đăng nhập 

Thông tin đăng nhập: 

STT Tên trường Giá trị Ghi chú 

1 Tên đăng nhập HNO.TH.phathanh  

2 Mật khẩu Bcth2021  

Lưu ý: Trường hợp NSD thực hành trên một máy tính, sử dụng chung trên một 

trình duyệt cần thực hiện “Đăng xuất” tài khoản trước khi đăng nhập tài khoản mới. 
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3.1.4.4.2 Bước 4.2: Phát hành 

a) Truy cập vào chức năng 

- (B1): Tại menu chức năng bên trái, chọn chức năng “Báo cáo định kỳ -> 

Phát hành số liệu định kỳ” như hình dưới đây: 

 

- (B2): Sau khi chọn chức năng “Phát hành số liệu định kỳ” màn hình hiển 

thị như sau: 

 

- (B3): Màn hình “Phát hành số liệu định kỳ” ở trên gồm các thành phần như 

sau: 
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o Vị trí 1: dòng dữ liệu được chọn, tùy theo giá trị tại cột “Trạng thái 

phát hành” và “Khóa dữ liệu” các chức năng tương ứng sẽ hiển thị 

cho phù hợp. Với trạng thái phát hành là “Chưa phát hành” và Khóa 

dữ liệu là “Mở”, các chức năng như “Xem”, “Phát hành”, “Xem báo 

cáo” sẽ được hiển thị lên 

o Vị trí 2: nút “Xem” - xem chi tiết file đính kèm báo cáo đề cương 

o Vị trí 3: nút “Phát hành” - thực hiện phát hành báo cáo đề cương 

o Vị trí 4: nút “Xem báo cáo” - hiển thị số liệu đang chọn theo định 

dạng quy định trên văn bản quy phạm.  

b) Phát hành 

- (B4): Bấm chuột vào dòng/bản ghi báo cáo đề cương với trạng thái phát 

hành là “Chưa phát hành” và khóa dữ liệu là “Mở” (Vị trí 1) để chọn 

dòng/bản ghi đó, sau đó bấm nút “Phát hành” (Vị trí 3) ở hình trên, màn 

hình “Phát hành số liệu” hiển thị như sau: 
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o Bấm nút “Phát hành” (Vị trí 5) để thực hiện phát hành số liệu. Hệ 

thống thực hiện chuyển trạng thái phát hành từ “Chưa phát hành” -

> “Phát hành” cho biểu số liệu, trạng thái khóa dữ liệu từ “Mở” -> 

“Khóa” cho biểu số liệu đang thao tác tại đơn vị và đơn vị trực thuộc. 

o Sau khi thực hiện phát hành biểu số liệu, biểu số liệu đó được hệ 

thống khóa lại tại chính đơn vị và đơn vị trực thuộc, người sử dụng 

không thể thao tác trên biểu số liệu đó được nữa. 

3.2 Lập và phát hành Báo cáo đề cương 

3.2.1 Sơ đồ thực hiện 

B1

Nhập liệu

B2

Phê duyệt, phát 

hành báo cáo
 

 

Sơ đồ thực hiện lập báo cáo đề cương như sau: 

Bước Diễn giải Ghi chú 

B1 Chuyên viên nhập liệu upload file scan báo 

cáo đề cương lên hệ thống 

 

B2 Lãnh đạo thực hiện phát hành hoặc từ chối 

phát hành báo cáo đề cương 

 

3.2.2 Tài khoản nghiệp vụ sử dụng 

STT Tên tài khoản Nhóm quyền Đơn vị/Phòng ban 

1 HNO.TH.nhaplieu Nhập liệu HNO.TH  

(Bộ phận tổng hợp, 

UBND  TP Hà Nội) 

2 HNO.TH.phathanh Phát hành HNO.TH  

(Bộ phận tổng hợp, 

UBND  TP Hà Nội) 
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3.2.3 Các bước thực hiện theo Sơ đồ thực hiện ở trên 

Trong sơ đồ mô tả ở trên, các bước thực hiện gồm: 

STT Bước xử lý trên 

luồng xử lý 

Người thực hiện Chức năng trên phần 

mềm 

Màn hình 

Bước 1 Chuyên viên nhập liệu thực hiện lập báo cáo đề cương 

Bước 1.1  Cán bộ nhập liệu Đăng nhập  

Bước 1.2 B1: Nhập liệu 

(lập báo cáo) 

 [Menu] 

Báo cáo định kỳ -> 

Upload báo cáo đề 

cương 

(1) - Danh sách “Upload báo cáo đề cương” 

(2) - Chọn kỳ báo cáo ứng với mẫu báo cáo cần tải lên, màn hình 

tải file đính kèm hiển thị lên 

(3) - Tải file scan đình kèm 

(4) - Gửi phát hành 

Bước 2 Chuyên viên chuyên trách/Lãnh đạo phát hành báo cáo đề cương 

Bước 2.1  Cán bộ phát hành Đăng nhập  

Bước 2.2 B2: Phát hành  [Menu] 

Báo cáo định kỳ -> 

Phát hành báo cáo đề 

cương 

(1) - Danh sách “Phát hành báo cáo đề cương” 

(2) - Chọn kỳ báo cáo ứng với mẫu báo cáo đã tải lên ở trạng thái 

gửi chờ phê duyệt phát hành 

(3) - Phát hành 
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3.2.4 Chi tiết các bước thực hiện trên phần mềm 

3.2.4.1 Bước 1: Chuyên viên nhập liệu lập báo cáo đề cương 

3.2.4.1.1 Bước 1.1: Đăng nhập 

Thông tin đăng nhập: 

STT Tên trường Giá trị Ghi chú 

1 Tên đăng nhập HNO.TH.nhaplieu Cán bộ nhập liệu 

2 Mật khẩu Bcth2021  

Lưu ý: Trường hợp NSD thực hành trên một máy tính, sử dụng chung trên một 

trình duyệt cần thực hiện “Đăng xuất” tài khoản trước khi đăng nhập tài khoản mới. 

3.2.4.1.2 Bước 1.2: Upload báo cáo đề cương 

a) Truy cập vào chức năng 

- (B1): Tại menu chức năng bên trái, chọn chức năng “Báo cáo định kỳ  -> 

Upload báo cáo đề cương” như hình dưới đây: 

 

- (B2): Màn hình danh sách upload báo cáo đề cương sẽ hiện hiển thị lên như 

sau: 

 

- (B3): Màn hình “Danh sách upload báo cáo đề cương” ở trên gồm các thành 

phần như sau: 
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o Vị trí 1: chọn kỳ báo cáo cần lập 

o Vị trí 2: nút “Lập” để gắn file scan đính kèm 

b) Upload file scan báo cáo 

- (B4): Tại danh sách upload file báo cáo đề cương ở trên, chọn kỳ báo cáo 

tương ứng với mẫu đề cương cần upload file (Vị trí 1), sau đó bấm nút “Lập” 

(Vị trí 2), màn hình upload file hiển thị lên như sau: 

 

 

Người sử dụng bấm thực hiện tuần tự các bước sau (dùng chuột): 

o Vị trí 3: mở cửa sổ để chọn file đính kèm 

o Vị trí 4: chọn file scan đề cương cần đính kèm 

o Vị trí 5: tải file đã chọn và đóng cửa sổ quay về màn hình trước 

o Vị trí 6: nút “Lưu” - ghi lại file scan đề cương đã nhập 

Lưu ý: nút “Lập” chỉ hiển thị với trạng thái nhập liệu là “Chưa nhập liệu” và 

“Nhập liệu” 
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- (B5): Kết quả sau khi lập file scan báo cáo đề cương hiển thị trên danh sách 

như sau: 

 

o Vị trí 7: kết quả kỳ đã được lập (attached) file scan, khi đó trường 

Trạng thái nhập liệu chuyển từ giá trị “Chưa nhập liệu” -> “Nhập 

liệu” 

o Vị trí 8: nút “Gửi phát hành” hiển thị lên ứng với những dòng dữ 

liệu chọn có trạng thái là “Nhập liệu” 

c) Gửi phát hành 

- (B6): Tại danh sách upload file báo cáo đề cương, chọn kỳ báo cáo tương 

ứng với mẫu đề cương đã upload file với trạng thái là “Nhập liệu” (Vị trí 7), 

sau đó bấm nút “Gửi phát hành” (Vị trí 8), màn hình Gửi phát hành hiển thị 

lên như sau: 

 

o Bấm nút “Gửi” (Vị trí 9) để gửi báo cáo scan file đề nghị phê duyệt 

phát hành báo cáo đề cương. 
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Lưu ý: sau khi gửi phát hành báo cáo, trạng thái nhập liệu là “Chờ duyệt” 

3.2.4.2 Bước 2: Chuyên viên chuyên trách/Lãnh đạo phát hành báo cáo 

đề cương 

3.2.4.2.1 Bước 2.1: Đăng nhập 

Thông tin đăng nhập: 

STT Tên trường Giá trị Ghi chú 

1 Tên đăng nhập HNO.TH.phathanh  

2 Mật khẩu Bcth2021  

Lưu ý: Trường hợp NSD thực hành trên một máy tính, sử dụng chung trên một 

trình duyệt cần thực hiện “Đăng xuất” tài khoản trước khi đăng nhập tài khoản mới. 

3.2.4.2.2 Bước 2.2: Phát hành 

a) Truy cập vào chức năng 

- (B1): Tại menu chức năng bên trái, chọn chức năng “Báo cáo định kỳ -> 

Phát hành Báo cáo đề cương” như hình dưới đây: 

 

- (B2): Sau khi chọn chức năng “Phát hành báo cáo đề cương” màn hình hiển 

thị như sau: 
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- (B3): Màn hình “Danh sách phát hành báo cáo đề cương” ở trên gồm các 

thành phần hiển thị như sau: 

 

o Vị trí 1: dòng dữ liệu được chọn, tùy theo giá trị tại cột “Trạng thái 

nhập liệu” các chức năng tương ứng sẽ hiển thị cho phù hợp. Với 

trạng thái nhập liệu là “Chờ duyệt”, các chức năng như “Xem”, “Phát 

hành”, “Từ chối” sẽ được hiển thị lên 

o Vị trí 2: nút “Xem” - xem chi tiết file đính kèm báo cáo đề cương 

o Vị trí 3: nút “Phát hành” - thực hiện phát hành báo cáo đề cương 

o Vị trí 4: nút “Từ chối” - thực hiện trả lại báo cáo đề cương yêu cầu 

Cán bộ nhập liệu kiểm tra lại 

b) Phát hành báo cáo 

- (B4): Bấm chuột vào dòng/bản ghi báo cáo đề cương với trạng thái nhập 

liệu “Chờ duyệt” (Vị trí 1) để chọn dòng/bản ghi đó, sau đó bấm nút “Phát 

hành” (Vị trí 3) ở hình trên, màn hình “Phát hành báo cáo đề cương” hiển 

thị như sau: 
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o Bấm nút “Duyệt” (Vị trí 5) để phê duyệt và phát hành báo cáo đề 

cương. Hệ thống thực hiện chuyển trạng thái từ “Nhập liệu” -> “Phát 

hành” cho báo cáo đề cương đang thao tác. 

4 Bài số 3: Lập và phát hành báo cáo định kỳ cấp Bộ/ngành 

- Mục tiêu: Lập và phát hành báo cáo định kỳ tại cấp Bộ/ngành. 

- Báo cáo định kỳ bao gồm hai phân hệ trong đó: 

o Báo cáo đề cương: quản lý các file scan báo cáo đề cương được 

upload lên hệ thống 

o Biểu nhập số liệu: bao gồm 22 (23) biểu mẫu số liệu để thu thập và 

quản lý các chỉ tiêu trong thông tư quy ddinhj. 

- Đơn vị thực hiện: BXD.TH (Bộ phận tổng hợp, Bộ Xây Dựng) 

4.1 Lập và phát hành biểu nhập số liệu 

4.1.1 Tài khoản sử dụng 

Tài khoản sử dụng: 

STT Tên tài khoản Nhóm quyền Đơn vị/Phòng ban 

I Phòng thanh tra số 1, Thanh tra Bộ Xây Dựng 

1 BXD.P1.nhaplieu Nhập liệu BXD.P1  

(Phòng thanh tra số 1, 

thanh tra Bộ xây dựng) 

2 BXD.P1.kiemsoat Kiểm soát BXD.P1  
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(Phòng thanh tra số 1, 

thanh tra Bộ xây dựng) 

II Phòng thanh tra số 2, Thanh tra Bộ Xây Dựng 

1 BXD.P2.nhaplieu Nhập liệu BXD.P2  

(Phòng thanh tra số 2, 

thanh tra Bộ xây dựng) 

2 BXD.P2.kiemsoat Kiểm soát BXD.P2  

(Phòng thanh tra số 2, 

thanh tra Bộ xây dựng) 

III Bộ phận tổng hợp, Bộ Xây Dựng 

1 BXD.TH.tonghop Tổng hợp BXD.TH  

(Bộ phận tổng hợp, Bộ 

xây dựng) 

1 BXD.TH.phathanh Phát hành BXD.TH  

(Bộ phận tổng hợp, Bộ 

xây dựng) 

 

4.1.2 Trình tự thực hiện 

Tham khảo trình tự thực hiện tại bài tập số 2 phần lập và phát hành biểu nhập 

số liệu đã đề cập ở trên. 

4.2 Lập và phát hành Báo cáo đề cương 

4.2.1 Tài khoản sử dụng 

Tài khoản sử dụng: 

STT Tên tài khoản Nhóm quyền Đơn vị/Phòng ban 

1 BXD.TH.nhaplieu Nhập liệu BXD.TH  

(Bộ phận tổng hợp, Bộ 

Xây Dựng) 

2 BXD.TH.phathanh Phát hành BXD.TH  

(Bộ phận tổng hợp, Bộ 

Xây Dựng) 

 

4.2.2 Trình tự thực hiện 
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Tham khảo trình tự thực hiện tại bài tập số 2 phần lập và phát hành báo cáo đề 

cương đã đề cập ở trên. 

5 Một số tính năng nâng cao dành cho đơn vị cấp 

Tỉnh/Thành phố 

Một số chức năng nâng cao được phân quyền cho cán bộ có quyền Phát hành 

báo cáo sử dụng. Các chức năng nâng cao gồm: 

- Mở lại báo cáo/biểu số liệu đã phát hành của đơn vị trực thuộc 

- Dashboard tình trạng gửi số liệu 

- Báo cáo danh sách các đơn vị chưa phát hành báo cáo 

5.1 Mở lại báo cáo/biểu số liệu đã phát hành của đơn vị trực 

thuộc 

5.1.1 Sơ đồ xử lý 

 

Mở lại báo cáo đã 

phát hành
Quận/Huyện/Sở ...

Tỉnh/Thành phố ...

Bộ/ngành ...

TTCP 

(Trung ương)

Mở lại báo cáo đã 

phát hành

Mở lại báo cáo đã 

phát hành

Admin hệ thống

Cục/Vụ (TTCP) 

quản lý trực tiếp

Tỉnh/Thành quản 

lý trực tiếp

Mở lại Báo cáo báo đã phát hành
 

 

Sơ đồ thực hiện mở lại báo cáo/số liệu đã phát hành của đơn vị trực thuộc như 

sau: 

- Dữ liệu tại đơn vị sau khi đã phát hành báo cáo không được sửa đổi, điều 

này có nghĩa là số liệu chưa phát hành (có thể đã qua bước phê duyệt dữ 
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liệu) vẫn có thể thực hiện thay đổi dữ liệu tại đơn vị. Sau khi phát hành báo 

cáo của đơn vị, toàn bộ số liệu nội bộ của đơn vị và đơn vị cấp dưới sẽ bị 

khóa không thay đổi được. 

- Trường hợp đơn vị quản lý cấp trên khi chưa phát hành báo cáo có thể mở 

lại dữ liệu đã phát hành của đơn vị quản lý trực tiếp để đơn vị cấp dưới có 

thể sửa đổi dữ liệu của mình. Trường hợp đơn vị quản lý cấp trên đã thực 

hiện phát hành báo cáo cần đơn vị quản lý cao hơn một cấp thực hiện mở 

khóa phát hành báo cáo của đơn vị dưới một cấp. 

- Đối với báo cáo đã phát hành cấp Tỉnh/Thành phố hay Bộ/Ngành, Quản trị 

hệ thống sẽ là người thực hiện việc mở khóa phát hành báo cáo. 

5.1.2 Các bước thực hiện 

5.1.2.1 Bước 1: Đăng nhập 

Thông tin đăng nhập: 

STT Tên trường Giá trị Ghi chú 

1 Tên đăng nhập HNO.TH.phathanh Cán bộ phát hành, 

hoặc các tài khoản 

thuộc nhóm quyền 

Phát hành 

2 Mật khẩu Bcth2021  

Lưu ý: Trường hợp NSD thực hành trên một máy tính, sử dụng chung trên một 

trình duyệt cần thực hiện “Đăng xuất” tài khoản trước khi đăng nhập tài khoản mới. 

5.1.2.2 Bước 2: Mở lại báo cáo đã phát hành của đơn vị trực thuộc 

a) Truy cập vào chức năng 

- (B1): Tại menu chức năng bên trái, chọn chức năng “Báo cáo định kỳ  -> 

Mở lại số liệu định kỳ đã phát hành” như hình dưới đây: 
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- (B2): Màn hình danh sách mở lại số liệu định kỳ đã phát hành sẽ hiện 

hiển thị lên như sau: 

 

- (B3): Màn hình “Mở lại số liệu định kỳ đã phát hành” ở trên gồm các thành 

phần như sau: 

 

o Vị trí 1: chọn kỳ báo cáo cần mở 

o Vị trí 2: nút “Mở lại báo cáo đã phát hành” để hiển thị màn hình mở 

lại báo cáo của dòng/bản ghi đang thao tác 

b) Mở lại số liệu đã phát hành của đơn vị trực thuộc 

- (B4): Tại màn hình danh sách mở lại báo cáo đã phát hành ở trên, chọn kỳ 

báo cáo tương ứng cần mở lại (Vị trí 1), sau đó bấm nút “Mở lại báo cáo đã 

phát hành” (Vị trí 2), màn hình hiển thị lên như sau: 
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o Bấm nút “Mở lại báo cáo đã phát hành” (Vị trí 3) để thực hiện mở 

lại dữ liệu cho dòng dữ liệu đang lựa chọn 

Lưu ý: sau khi mở dữ liệu, ứng với dòng dữ liệu đang thao tác cột Trạng thái 

phát hành chuyển giá trị từ “Đã phát hành” -> “Chưa phát hành”, cột Khóa dữ liệu 

chuyển giá trị từ “Khóa” -> “Mở” 

5.2 Dashboard tình trạng gửi báo cáo/số liệu 

5.2.1 Các bước thực hiện 

- (B1): Tại menu chức năng bên trái, chọn chức năng “Báo cáo định kỳ  -> 

Dashboard tình trạng gửi số liệu định kỳ trong kỳ” như hình dưới đây: 

 

- (B2): Màn hình Dashboard hiện hiển thị lên như sau: 
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- (B3): Màn hình Dashboard ở trên gồm các thành phần như sau: 

 

o Vị trí 1: các điều kiện tìm kiếm, lọc dữ liệu 

 Trường “Phạm vi tổng hợp”: theo phạm vi khai thác dữ liệu 

được thiết lập khi tạo tài khoản. 

o Vị trí 2: đồng hồ hệ thống đếm ngược để tự động cập nhật kết quả, 

hiện tạm đặt sau 5 phút sẽ tự động cập nhật kết quả (thời gian hệ 

thống đếm ngược có thể thay đổi được) 

o Vị trí 3: nút “Tìm kiếm” để thực hiện tìm kiếm theo điều kiện 

o Vị trí 4: kết quả theo điều kiện lọc 

- (B4): Người sử dụng thiết lập các giá trị tại phần tìm kiếm (Vị trí 1), bấm 

nút “Tìm kiếm” (Vị trí 3), hệ thống hiển thị dữ liệu theo điều kiện lọc bên 

dưới (Vị trí 4). 

5.3 Danh sách đơn vị chưa phát hành báo cáo/số liệu 
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5.3.1 Các bước thực hiện 

- (B1): Tại menu chức năng bên trái, chọn chức năng “Báo cáo định kỳ  -> 

Danh sách đơn vị chưa phát hành số liệu định kỳ” như hình dưới đây: 

 

- (B2): Màn hình hiện hiển thị lên như sau: 

 

- (B3): Màn hình Danh sách đơn vị chưa phát hành số liệu định kỳ ở trên gồm 

các thành phần như sau: 

 

o Vị trí 1: các điều kiện tìm kiếm, lọc dữ liệu 

 Trường “Phạm vi tổng hợp”: theo phạm vi khai thác dữ liệu 

được thiết lập khi tạo tài khoản. 
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o Vị trí 2: nút “Báo cáo” - hiển thị kết quả theo điều kiện lọc 

- (B4): Người sử dụng thiết lập các giá trị tại phần tìm kiếm (Vị trí 1), bấm 

nút “Báo cáo”, hệ thống hiển thị dữ liệu theo điều kiện lọc như sau: 

 

6 Khai thác báo cáo thống kê 

6.1 Phân quyền dữ liệu xem báo cáo 

Tùy vào từng nhóm đối tượng và theo sự phân quyền của Quản trị viên mà mỗi 

một tài khoản sẽ được phép xem các loại báo cáo và phạm vi dữ liệu tương ứng và cần 

thiết. 

Quyền khai thác dữ liệu báo cáo gồm: 

- Quyền “Xem nội bộ đơn vị”: người dùng có quyền xem dữ liệu báo cáo 

trong phạm vi của chính đơn vị và các phòng ban trực thuộc. 

- Quyền “Xem nội bộ đơn vị và đơn vị cấp dưới”: người dùng có quyền xem 

dữ liệu báo cáo trong phạm vi đơn vị, phòng ban và các đơn vị trực thuộc. 

- Quyền “Xem toàn bộ hệ thống”: người dùng có quyền xem dữ liệu báo cáo 

tất cả các đơn vị cấp 1 trên hệ thống. 

6.2 Các bước thực hiện 

- (B1): Tại menu chức năng bên trái, chọn chức năng “Báo cáo định kỳ  -> 

Khai thác số liệu định kỳ” như hình dưới đây: 
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- (B2): Màn hình hiện hiển thị lên như sau: 

 

- (B3): Màn hình Khai thác số liệu định kỳ ở trên gồm các thành phần như 

sau: 

 

o Vị trí 1: các điều kiện tìm kiếm, lọc dữ liệu 
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 Trường “Phạm vi tổng hợp”: theo phạm vi khai thác dữ liệu 

được thiết lập khi tạo tài khoản. 

 Trường “Mẫu báo cáo định kỳ”: chọn mẫu báo cáo cần tổng 

hợp. 

o Vị trí 2: nút “Báo cáo” - hiển thị kết quả báo cáo theo điều kiện lọc 

- (B4): Người sử dụng thiết lập các giá trị tại phần tìm kiếm (Vị trí 1), bấm 

nút “Báo cáo”, hệ thống hiển thị dữ liệu theo điều kiện lọc như sau: 
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D. BÀI THỰC HÀNH: QUẢN LÝ BÁO CÁO ĐỘT XUẤT 

Trình tự, các bước thực hiện thực hành phần Quản lý báo cáo đột xuất tương tự 

như các bước đã mô tả tại mục “C. Thực hành: Quản lý báo cáo định kỳ”, chỉ khác 

biệt phần các phần đầu vào chức năng nằm trong nhóm Menu “Báo cáo đột xuất”. 
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E. BÀI THỰC HÀNH: QUẢN LÝ BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 

Trình tự, các bước thực hiện thực hành phần Quản lý báo cáo chuyên đề tương 

tự như các bước đã mô tả tại mục “C. Thực hành: Quản lý báo cáo định kỳ”, chỉ khác 

biệt phần các phần đầu vào chức năng nằm trong nhóm Menu “Báo cáo chuyên đề”. 

 

 


