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I.

TỔNG QUAN

1. Đăng nhập hệ thống

2. Menu hệ thống
Sau khi đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản của mình. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình
sau:
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Menu bên trái “LĨNH VỰC NGHIỆP VỤ” bao gồm các chức năng xử lý nghiệp vụ
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 Xử lý hồ sơ : Bao gồm các chức năng cơ bản sau:
1. Hồ sơ đang xử lý: Cho phép cán bộ xử lý xem danh sách các hồ sơ mà mình cần phải
xử lý và các chức năng cho phép xử lý, luân chuyển, xem tiến trình xử lý, lưu tài liệu
trong quá trình xử lý, dừng xử lý, yêu cầu bổ sung hồ sơ
2. Hồ sơ chờ bổ sung: Danh sách các hồ sơ chờ bổ sung
 Theo dõi hồ sơ: Cho phép lãnh đạo phòng, lãnh đạo cơ quan theo dõi toàn bộ hồ sơ thuộc
phạm vị đơn vị, cơ quan mình quản lý.
 Báo cáo thống kê: Hiển thị các báo cáo thống kê tổng hợp theo từng lĩnh vực, từng loại hồ
sơ, chi tiết tình hình xử lý hồ sơ của đơn vị.
Ngoài ra tùy thuộc vào thực tế của đơn vị, cán bộ sẽ được phân thêm một số quyền riêng để
phục vụ cho việc giải quyết thủ tục hành chính
II.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG

1. Hồ sơ đang xử lý
- Hồ sơ sau khi được tiếp nhận tại tổ 1 cửa sẽ được cán bộ một cửa chuyển lên phòng chuyên môn
xử lý, cán bộ xử lý sẽ thực hiện xử lý hồ sơ và trình lên lãnh đạo phòng xem xét, ký nháy
- Với vai trò của lãnh đạo đơn vị sẽ thực hiện ký duyệt quyết định/tờ trình/công văn… theo hồ sơ
- Từ menu chính, kích chọn menu [Xử lý hồ sơ], chọn chức năng [Hồ sơ đang xử lý], màn hình
sau hiển thị:
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- Màn hình “Danh sách hồ sơ đang xử lý” hiển thị những hồ sơ mà cán bộ cần phải xử lý. Trên
màn hình danh sách có chứa những thông tin cơ bản về hồ sơ như : mã số biên nhận,tên dịch vụ
công, người nộp, thông tin địa chỉ người nộp …Trên danh sách hồ sơ có 2 loại hồ sơ : hồ sơ nộp
trực tuyến được đánh dấu màu [xanh trên mã số hồ sơ] và hồ sơ nộp trực tiếp.

Ở cột [Thao tác] có icon:

thực hiện việc xử lý hồ sơ
: Luân chuyển
: Xem tiến trình xử lý
: Lưu tài liệu trong quá trình xử lý
: Yêu cầu bổ sung hồ sơ
: Trao đổi thông tin
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i.

Xem chi tiết hồ sơ

 Từ danh sách [Hồ sơ đang xử lý] chọn tên hồ sơ trong cột [Dịch vụ công] để xem chi tiết
hồ sơ.

Trên màn hình này, người dùng dễ dàng thấy được các thông tin chung của hồ sơ đang được
xử lý cùng với danh sách thành phần hồ sơ theo quy định.
- Tại màn hình xem chi tiết hồ sơ. Cán bộ có thể xem thông tin những thành phần hồ sơ theo qui
định được công dân upload lên trong quá trình nộp hồ sơ bằng cách click vào những liên kết dưới
[Thành phần hồ sơ theo quy định ]. Khi đó hệ thống sẽ cho phép cán bộ download giấy tờ đính
kèm về để xem. Trong màn hình này các nút “Xử lý hồ sơ” , “Yêu cầu bổ sung”,”Luân chuyển hồ
sơ”, “Lưu tài liệu”,”Hoàn tất dừng xử lý “,”Xem tiến trình”. Chức năng các nút tương ứng chức
năng của các biểu tượng trong danh sách hồ sơ đang xử lý.
ii. Xử lý hồ sơ
- Chức năng này cho phép cán bộ thực hiện luân chuyển hồ sơ cho bộ phận khác xử lý khi đã hoàn
thành công việc xử lý của mình.
- Để thực hiện việc luân chuyển hồ sơ cán bộ có thể thao tác trên danh sách hồ sơ. Click vào biểu
tượng

hoặc trên màn hình chi tiết (Hình 3) click button

. Hệ thống sẽ chuyển đến

màn hình cho phép thực hiện luân chuyển, màn hình hiển thị:
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- Xem thành phần hồ sơ theo qui định tương ứng với thủ tục hành chính qua chức năng “Xem
thành phần hồ sơ” qua biểu tượng
- Xem tiến trình xử lý công việc : Xem các bước xử lý hồ sơ trước đó.ai là người xử lý, thời gian
xử lý, thời gian hoàn thành, qua chức năng

:

- LĐP thực hiện phê duyệt, kiểm tra hồ sơ mình xử lý, nếu hồ sơ đạt yêu cầu thực hiện chọn:
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- Lãnh đạo có thể yêu cầu cán bộ xử lý lại hồ sơ nếu hồ sơ xử lý không đạt yêu cầu:

- Cán bộ có thể ghi ý kiến xử lý của mình vào ô “Ý kiến xử lý” để cán bộ xử lý tiếp theo biết được
thông tin xử lý:

- Cán bộ có thể xem toàn bộ quá trình xử lý hồ sơ qua chức năng “Thông tin công việc” tại
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Để thực hiện việc “Luân chuyển” cán bộ click vào nút

. Màn hình hiện thị thông tin

yêu cầu cán bộ xác nhận việc luân chuyển. Nếu chọn “đồng ý “ hệ thống sẽ chuyển hồ sơ đến
người xử lý tiếp theo theo đúng qui trình nghiệp vụ.
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iii.

Xem tiến trình xử lý

Để có thể xem được quá trình xử lý hồ sơ. Hệ thống cung cấp chức năng “Xem tiến trình xử lý”.
Để thực hiện chức năng này cán bộ chọn biểu tưởng “

” trên màn hình danh sách cán bộ xử lý.

Hệ thống sẽ hiện thị màn hình như trên (Hình 6)
iv. Lưu tài liệu trong quá trình xử lý
Trong quá trình xử lý hồ sơ cán bộ muốn lưu trữ thêm tài liệu (ảnh,video…) cán bộ xử dụng chức
năng “Lưu tài liệu trong quá trình xử lý” qua biểu tượng
Để thực hiện chức năng này cán bộ click biểu tượng

.
trên danh sách hồ sơ cán bộ xử lý. Màn

hình sẽ hiện thị để nhập thông tin cần upload như (Hình 8). Sau khi nhập thông tin vào màn hình
click nút “Lưu lại”. Hệ thống sẽ lưu tài liệu.

v.

Dừng xử lý hồ sơ

Trong quá trình xử lý hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc hồ sơ không đạt thì cán bộ sẽ dừng xử lý
hồ sơ. Để thực hiện nhiệm vụ này hệ thống cung cấp chức năng “Dừng xử lý”. Trên màn hình
thông tin chi tiết hồ sơ có biểu tượng

. Hệ thống hiện thị màn hình cho cán bộ nhập

thông tin ý kiến cán bộ giải thích lý do dừng xử lý hồ sơ, công văn dừng xử lý.
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Cán bộ click vào “thêm mới dự thảo” để đính kèm công văn cập nhật lí do từ chối. Click nút
khi đó trạng thái hồ sơ được chuyển thành đã được xử lý xong , chuyển sang
bộ phận 1 cửa để trả về cho công dân.
vi.

Yêu cầu bổ sung

Trong quá trình xử lý hồ sơ. Khi hồ sơ không đầy đủ giấy tờ cần thiết để xử lý. Cán bộ yêu cầu
công dân nộp thêm giấy tờ bổ sung. Để thực hiện việc yêu cầu bổ sung hồ sơ. Hệ thống cung cấp
chức năng “Yêu cầu bổ sung”.
Trên màn hình danh sách hồ sơ đang xử lý của mình (Hình 2). Cán bộ click vào biểu tượng “

”

. Hệ thống hiện thị màn hình sau
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- Cán bộ nhập thông tin yêu cầu bổ sung hồ sơ ,file yêu cầu bổ sung đính kèm. Click nút “
” . Khi đó hồ sơ chuyển trạng thái thành yêu cầu bổ sung và nằm trong chức năng yêu
cầu bổ sung của cán bộ 1 cửa.
Nếu đơn tiếp nhận online thì hệ thống sẽ chuyển thông tin yêu cầu bổ sung về tài khoản công dân.
Khi công dân nộp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu thì cán bộ một cửa tiếp nhận để xử lý tiếp theo qui
trình đã được định sẵn trong hệ thống.
2. Hồ sơ chờ bổ sung
Khi cán bộ xử lý yêu cầu bổ sung hồ sơ. Để thuận tiện cho việc theo dõi hồ sơ nào đang yêu cầu bổ
sung. Hệ thống cung cấp chức năng “Hồ sơ chờ bổ sung” lưu thông tin về hồ sơ đang trạng thái
chờ bổ sung từ công dân.
Từ menu [Xử lý hồ sơ] chọn [Hồ sơ bổ sung] hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ ở trạng thái đang
chờ bổ sung.
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Trong danh sách này có 2 chức năng :
: Xem tiến trình xử lý
Để có thể sử dụng chức năng cán bộ có thể xem thông tin tại mục II.1.4 đối với chức năng “Xem
tiến trình xử lý” và II.1.6 cho chức năng “Dừng xử lý”.
3. Theo dõi hồ sơ
- Lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo cơ quan sẽ sử dụng chức năng này để theo dõi toàn bộ hồ sơ xử lý của
các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý.
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- Cho phép lựa chọn tìm kiếm theo nhiều tiêu chí khác nhau:
+ Cán bộ xử lý: Cán bộ thực hiện xử lý hồ sơ
+ Lĩnh vực xử lý: Lựa chọn theo dõi hồ sơ theo lĩnh vực
+ Loại hồ sơ: Theo dõi hồ sơ theo điều kiện cụ thể từng hồ sơ
+ Mã số HS/ Tên người nộp: Tìm kiếm thông qua mã số biên nhận + Tên người nộp hồ sơ
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4. Báo cáo thống kê
- Cho phép lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo phòng xem và kiết xuất ra các báo cáo thống kê với nhiều
định dạng khác nhau về tình hình xử lý hồ sơ trong đơn vị, cơ quan:

- Báo cáo tổng hợp: Hiển thị các thông tin tổng hợp về toàn bộ các hồ sơ xử lý trong kỳ của đơn vị
- Báo cáo tổng hợp theo lĩnh vực: Hiển thị toàn bộ các thông tin về hồ sơ cho từng lĩnh vực
- Báo cáo tổng hợp theo loại hồ sơ: Thông tin tổng hợp theo từng loại hồ sơ
- Báo cáo chi tiết: hiển thị thông tin chi tiết về tình hình xử lý hồ sơ trong kỳ:
5. Cấu hình phí lệ phí thanh cho thủ tục hành chính
Lãnh đạo đơn vị dùng chức năng này để cấu hình phí lệ phí cho từng thủ tục được xử lý tại
đơn vị
Bước 1: Khai báo tài khoản ngân hàng sử dụng tại đơn vị (sử dụng trong trường hợp hồ sơ
nộp trực tuyến công dân sẽ phải thanh toán thông quan cổng chuyển ngạch quốc gia napas
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hoặc các cổng thanh toán được tích hợp).

Bước 2: Cấu hình phí/lệ phí cho thủ tục tại cơ quan
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