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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ 
 

I. Đăng nhập hệ thống: 

Người dùng nên sử dụng trình duyệt Google Chrome để truy cập vào đường dẫn:  

Và điền thông tin đăng nhập vào cửa sổ login như dưới đây: 

 
II. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ: 

Giới thiệu cửa sổ tác nghiệp: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. Cột chứa các menu 
2. Nút tiếp nhận hồ 

sơ mới 
3. Lưới các hồ sơ 

5. Tìm kiếm hồ sơ 

4. Thay đổi thông tin 

cá nhân. 
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1. Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ (Cán bộ 1 cửa) 

1.1 Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp (offline) 

 Mục đích: Tiếp nhận những hồ sơ công dân đến quầy một cửa nộp trực tiếp. 

 Thao tác: Làm theo hình dưới đây: 

 
Cửa sổ tiếp nhận hiện ra:  

 

a. Điền đầy đủ thông tin khách hàng vào các trường dữ liệu phía dưới: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chọn biểu tượng 

tiếp nhận  dấu “ +” 
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b. Điền các thông tin thủ tục tương ứng theo hồ sơ khách hàng:  

- (1) Chọn lĩnh vực Nếu thuộc mã thủ tục thì gõ mã thủ tục trước để hệ thống tự điền các thông 

tin con lại. 

- (2) Chọn thủ tục  

- (3) Hiệu chỉnh Trích yếu.  

- (4) Chọn hình thức giao trả (Mặc định là trả trực tiếp). Nếu khách hàng yêu cầu nhận kết quả 

qua bưu chính hình thì hệ thống sẽ hiện thêm trường đề nhập địa chỉ nhận qua bưu chính.  

- (4) Thanh toán phí: Nếu có check nghĩa là công dân đã nộp phí. Trường hợp công dân thanh 

toán online thì hệ thống sẽ tự check. 

- (5)Hiệu chỉnh thành phần hồ sơ.  

- (6) Chọn tiếp nhận hồ sơ để lưu toàn bộ thông tin trên. Bước tiếp theo là in phiếu biên nhận 

cho khách hàng. 

- (7) Trường hợp khách hàng nộp online thì chức năng “Gửi thông báo” dùng để gửi thông điệp 

cho khách hàng thực hiện một số thao tác trước khi tiếp nhận như: Thanh toán lệ phí, hướng 

dẫn cập nhật thông tin giấy tờ, … 

 

 
 

- (8) Trường hợp nếu không điền “thông tin người nộp” và “điện thoại người nộp” thì hệ thống 

tự động lấy thông tin 2 trường trên từ khu vực “ Thông tin khác hàng” mà cán bộ một cửa khai 

trước đó (mục 1.1 phần a) 

Sau khi thực hiện bấm Tiếp nhận, hệ thống sẽ tự sinh ra mã biên nhận và ngày hẹn trả.  

 

(6) 

(1) 
(2) 

(4) 

(5) 

(3) 

(7) 

(8) 
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Cán bộ tiếp nhận in phiếu biên nhận cho khách hàng: 

 

 

- (1) Nếu có chỉnh lại thông tin, cán bộ tiếp nhận bấm lưu hồ sơ lần nữa. 

- (2) In biên nhận cho khách hàng.  

- (3) Chuyển công việc này cho người tiếp theo 

- (4) Xóa hồ sơ sau khi tiếp nhận. Bước này chỉ được thực hiện được lúc hồ sơ ở trạng thái “ Đã 

tiếp nhận – chờ chuyển xử lý”. 

- (5) Tiếp nhận mới để tiếp tục tiếp nhận hồ sơ mới. 

Mẫu phiếu như hình dưới đây: 

 

Chọn người xử 

lý tiếp theo 

Check để ghi nhớ người 

xử lý cho các công việc về 

sau. 

Công việc tiếp theo. Hệ 

thống chọn mặc định 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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1.2 Tiếp nhận hồ sơ nộp online (Hồ sơ mức độ 3 & 4) 

-  (1) Chọn vào menu [Đã nộp – chờ tiếp nhận] để vào xem danh sách các hồ sơ công dân nộp trực tuyến. 

-  (2) Chọn [Tiếp nhận] để tiến hành xem chi tiết và lưu hồ sơ. 

 

1.2.1 Gửi thông báo cho khách hàng nộp hồ sơ online 

Mục đích: Dùng để gửi thông điệp cho khách hàng thực hiện một số thao tác trước khi tiếp nhận như: Thanh 

toán lệ phí, hướng dẫn cập nhật thông tin giấy tờ,… 

Ở cửa sổ xem chi tiết hồ sơ, phía dưới cùng có nút “Thông báo công dân” 

 

 

 

(1) 

(2) 
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Chọn vào “Thông báo công dân” và thao tác như hình dưới đây: 

- (1) Chọn danh sách biểu mẫu (Cho phép cán bộ soạn trước và lưu lại để sử dụng cho các thông 

báo cụ thể) 

- (2) Tiêu đề thông báo. 

- (3) Nội dung thông báo. 

Ví dụ: Chọn gửi thông báo nộp lệ phí thì hệ thống sẽ hiện thêm trường “Lệ phí” để cán bộ nhập lệ phí. 

 

 

 

 

 

2. Xử lý hồ sơ  

Cán bộ xử lý hồ sơ đăng nhập vào hệ thống. Danh sách hồ sơ đang xử lý là cửa sổ mặc định nhìn 

thấy đầu tiên. Thực hiện như hình dưới đây:  

(1) 

(2) 

(3) 

Chọn file đính kèm 

gửi khách hàng 

(4) Chọn “Thông báo” 

để xác nhận gửi 

(4.1) Chọn “Hủy”để 

hủy thao tác. 
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- Người xử lý sẻ thầy toàn bộ những thông tin mà cán bộ tiếp nhận đã nhập trước đó.   

- Kéo xuống dưới cùng, hệ thống thể hiện “Lịch sử Xử lý hồ sơ”.  

Ở đây có thể thấy được cán bộ tên “Lê Mai Sang” chuyển xử lý cho “Bùi Hữu Phước”.  Nếu như 

người chuyển có gửi thông điệp hay file đính kèm riêng thì cửa sổ này cũng sẽ thể hiện. 

 

Xử lý như hình tiếp theo: 

(2) Chọn để tiến 

hành xử lý hồ sơ 

Chọn TAB “Xử lý hồ sơ” 

để tiến hành chuyển việc 

(1) Chọn “Đang xử lý hồ sơ” 
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- (1) Chuyển hồ sơ này lại cho người gửi mình. 

- (2) Chuyển tới công việc tiếp theo. 

- (3) Thực hiện gửi Yêu cầu bổ sung (Chức năng này sẽ làm rõ ở phần sau) 

- (4) Chuyển giao việc trong phạm vi cùng một nội dung công việc, cùng 1 phòng cho tới khi công việc 

hoàn tất để chuyển xử lý cho bước tiếp theo. 

Ví dụ cho (4): Hồ sơ hiện tại đang ở phòng Kinh Tế; người đang giữ hồ sơ là trưởng phòng A; công 

việc hiện tại là “Thẩm tra giấy phép”. Công việc tiếp theo là “Lãnh đạo xem xét”, thì: 

+ Trưởng phòng A có thể dùng chức năng giao việc cho cán bộ B, C, …. Sau khi cán bộ B, C trả lời 

lại cho trưởng phòng A, thì người A sẽ chuyển sang bước “Lãnh đạo xem xét” 

2.1 Xứ lý “Chuyển bước tiếp theo”.    

Chọn nút “Chuyển bước tiếp theo” và thao tác như sau: 

- (1) Chọn người xử lý ở bước tiêp theo. 

- (2) Thông điệp cho người xử lý tiếp theo. 

- (3) Gửi file đính kèm cho người tiếp theo. 

- (4) Chọn “Gửi” để hoàn tất. Hoặc chọn “Hủy” để hủy thao tác này về lại cửa sổ trước đó. 

 

(1) (2) (3) (4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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2.2 Xử lý “Giao việc” 

Chọn nút “Giao việc” và thao tác như sau: 

- (1) Chọn người nhận việc. 

- (2) Đặt hạn xử lý cho người nhận việc.  

- (3) Gửi thông điệp cho người nhận việc 

 - (4) Gắn file để gửi cho người nhận việc.  

-  (5) Chọn “Gửi” để hoàn tất giao việc. Hoặc chọn Hủy để hủy thao tác. 

 

 

2.3 Chuyển bước trước 

Chọn chuyển bước trước và thực hiện như hình dưới: 

- Hệ thống tự chọn người nhận. 

- Viết nội dung thông điệp 

- Gắn file đính kèm cho người nhận 

- Chọn “Gửi” để thực hiện thao tác. Hoặc hủy để hủy thao tác. 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
(5) 
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3. Các trường hợp yêu cầu dừng tính thời gian hồ sơ 

* Có 4 trường hợp có thể dùng để dừng tính hồ sơ, gồm:  

- Bổ sung hồ sơ.   

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính  

- Chờ quyết định cấp thẩm quyền 

- Lý do khác. 

3.1 Bổ sung hồ sơ: 

Mục đích: Để dừng tính hồ sơ trong trường hợp cần bổ sung một loại giấy tờ nào đó. 

Mô tả: Chuyên viên viết yêu cầu bổ sung giấy tờ. Sau đó, có thể chọn người duyệt yêu cầu bổ sung, 

không cần tuần tự thông qua từng bước. Khi lãnh đạo duyệt, hồ sơ sẽ dừng tính lập tức, và hệ thống sẽ 

chuyển hồ sơ này về cán bộ một cửa - tại menu “Chờ bổ sung”.  

Khi khách hàng tới bổ sung giấy tờ xong. Cán bộ 1 cửa sẽ xác nhận bổ sung, In lại phiếu biên nhận. 

Hệ thống sẽ tự động chuyển hồ sơ này về vị trí của người yêu cầu bổ sung trước đó.  

Thời gian còn lại của người yêu cầu bổ sung sẽ được tính như sau: Ví dụ, người yêu cầu có 3 ngày, 

đã dùng 2 ngày, thì hệ thống sẽ trả lại người yêu cầu 1 ngày xử lý tiếp. Được tính chính xác tới đơn vị là 

phút. 

Thao tác: Tại Tab xử lý hồ sơ. Chọn yêu cầu bổ sung, nhu hình dưới 

 

Chọn lý do dừng tính là “Bổ sung hồ sơ”. Và làm theo hình dưới đây: 
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3.1.1 Tiếp nhận bổ sung và in lại phiếu biên nhận 

 Thao tác: Cán bộ một cửa chọn menu [Chờ bổ sung] để thấy danh sách các hồ sơ đang dừng tính 

chờ bổ sung. 

 Để tiếp nhận bổ sung, chọn nút “Tiếp nhận bổ sung”, xem hình dưới: 

 

Cửa sổ chi tiết hồ sơ hiện ra, cán bộ tiếp nhận chọn “Xác nhận bổ sung”. 

 

Xác nhận bổ sung xong, Hệ thống sẽ hiện ra nút “In biên nhận” để tính lại thời gian hẹn trả mới cho công 

dân.  

Lúc này, hồ sơ đã quay về người yêu cầu và thời gian hồ sơ được kích hoạt lại. 

 

3.2 Thực hiện nghĩa vụ tài chính 

Mục đích: Dừng tính thời gian cho hồ sơ để chờ khách hàng thực hiện nghĩa vụ tài chính. 

Mô tả: Chuyên viên viết yêu cầu dừng tính. Sau đó bấm dừng tính thì hồ sơ sẽ dừng tính lập tức, và 

hệ thống sẽ chuyển hồ sơ này về cán bộ một cửa - tại menu “Chờ bổ sung”.  

Khi khách hàng hoàn thành nghĩa vụ tài chính xong. Cán bộ 1 cửa sẽ xác nhận bổ sung, In lại phiếu 

biên nhận. Hệ thống sẽ tự động chuyển hồ sơ này về về bước tiếp theo của bước yêu cầu dừng tính.  

Chọn Tiêp nhận bổ sung 
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Chọn lý do dừng tính là “Thực hiện nghĩa vụ tài chính”. Và làm theo hình dưới đây: 

 

 

 

3.2.1 Tiếp nhận bổ sung và in lại phiếu biên nhận (Tương tự mục 3.1.1) 

3.3 Chờ quyết định cấp thẩm quyền 

Mục đích: Người xử lý tự dừng tính thời gian hồ sơ để đợi quyết định của cấp có thẩm quyền. 

Mô tả: Hồ sơ sẽ dừng tính ngay tại bước yêu cầu. Người dừng tính có quyền kích hoạt lại thời gian 

của hồ sơ để chạy tiếp sau khi đã có quyết định của cấp thẩm quyền. Khi hồ sơ được kích hoạt lại, cán bộ 1 

cửa sẽ nhận được thông báo để in lại phiếu biên nhận cho công dân.  

1. Chọn người duyệt yêu cầu 

bổ sung 

2. Chọn lý do dừng tính 

3. Viết thông điệp 

5. Chọn gửi để hoàn tất. 
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3.3.1 Chọn lý do dừng tính là “Chờ quyết định cấp thẩm quyền”. Và làm theo hình dưới đây: 

 
Sau khi chọn dừng tính, hồ sơ sẽ dừng tính thời gian. Trạng thái hồ sơ chuyển sang đợi kích hoạt bởi chính 

người dừng tính. 

 

Sau khi bấm nút “Tiếp tục xử lý” thì hệ thống sẽ gửi 1 thông báo tới cán bộ tiếp nhận để in lại phiếu biên 

nhận cho công dân. Xem hình dưới đây: 

1. Chọn lý do “Chờ quyết định cấp thẩm quyền” 

2. Viết nội dung thông điệp. 

3. Upload file đính kèm nếu có. 

4. Chọn “Dừng tính” 

5. Chọn “Tiếp tục xử lý” để kích hoạt lại hồ sơ 
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Hoàn tất dừng tính. 

3.4. Lý do khác 

 Mục đích: Người xử lý tự dừng tính thời gian hồ sơ. Lý do được nêu rõ ở phần thông điệp và file 

đính kèm. 

Mô tả: Hồ sơ sẽ dừng tính ngay tại bước yêu cầu. Người dừng tính có quyền kích hoạt lại thời gian 

của hồ sơ để chạy tiếp.  

 

6. Chọn “In biên nhận” để đổi phiếu biên nhận 

mới cho công dân. 
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Thao tác như hình dưới đây: 

 

Phần tiếp theo thác tác tương tự mục 3.3.1 ở trên. 

3.5 Duyệt yêu cầu dứng tính đối với trường hợp yêu cầu bổ sung hồ sơ (Lãnh đạo xử lý) 

Mục đích: Duyệt yêu cầu bổ sung hồ sơ. 

Thao tác: Đăng nhập vào hệ thống, tìm đúng hồ sơ và chọn “Xử lý/Xem chi tiết” như hình dưới đây: 

 

Tiếp theo, xem thông điệp yêu cầu bổ sung ở phần “ Lịch sử xử lý hồ sơ” 

1. Chọn lý do “Lý do khác” 

2. Viết nội dung thông điệp 

3. Upfile đính kèm 

4. Chọn “Dừng tính” 
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Chọn tab bên cạnh là “Xử lý hồ sơ”, và thao tác như hình dưới đây 

 

Thao tác duyệt yêu cầu bổ sung: 

 

-  (1) Chọn “Đồng ý” Nếu lãnh đạo đồng ý dừng tính. Hồ sơ sẽ dừng tính và quay về cán bộ tiếp 

nhận. 

1. Chọn Xử lý hồ sơ 

2. Chọn “Duyệt yêu cầu bổ sung” 

(1) (2) (3) 
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-  (2) Chọn “Không đồng ý”. Nếu lãnh đạo không đồng ý dừng tính. Hồ sơ sẽ quay về người yêu cầu 

và vẫn chạy thời gian bình thường. 

- (3) Chọn “Hủy” để quay trở ra cửa sổ trước đó. 

5. Lãnh đạo xét duyệt hoặc trả hồ sơ 

Mục đích: Lãnh đạo xem xét thông qua/ký duyệt hồ sơ. Hoặc trả hồ sơ.  

 

Xử lý tiếp theo hình dưới đây: 

 

 Ở cửa sổ tiếp theo, xử lý như hình dưới: 

Chọn “Duyệt hồ sơ” 

để bắt đầu duyệt. 

Hoặc chọn “Chuyển duyệt hồ sơ” để 

chuyển hồ sơ này cho người khác duyệt. 
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6. Gửi / Nhận hồ sơ liên thông 

6.1 Gửi liên thông 

 Mục đích: Xử lý các trường hợp thủ tục có tính chất phối hợp giữa các cơ quan. 

 Mô tả: Ở bước liên thông có thể thực hiện các trường hợp: 

  + Liên thông với 1 cơ quan. 

+ Cùng lúc nhiều cơ quan tuần tự (ví dụ: Xã => Huyện/Thị xã/TP => Sở). 

+ Cùng lúc nhiều cơ quan có cùng hoặc khác nhau về thời hạn xử lý. 

 Đơn vị chủ trì cần phải nhận đủ tất cả câu trả lời từ các đơn vị phối hợp thì hồ sơ mới được xử lý 

tiếp. 

Thao tác: Tại lưới danh sách hồ sơ, chọn hồ sơ cần liên thông như hình dưới: 

1. Chọn Người xử lý 

kế tiếp. 

2. Đặt hạn xử lý nếu cần. 

3. Viết thông điệp 

4. Tải lên file đính kèm 

5. 1Chọn “Đồng ý” 

nếu hồ sơ được 

duyệt 

5.2 Chọn “Không 

giải quyết” nếu 

muốn trả hồ sơ. 

5.3 Chọn “Hủy” để thoát ra 

cửa sổ ngoài. 
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Chọn tiếp như hình dưới:  

 

Thao tác tiếp theo hướng dẫn dưới đây: 

 

- (1) Chọn đơn vị phối hợp 

- (2) Chọn dòng “Liên thông” 

Chọn để mở cửa sổ thao 

tác liên thông. 

(1) (2) 

(4) 

(7) 

(3) 

(5) 

(6) 

(8) 

(9) 

(10

) 
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- (3) Chọn tính chất: Bình thưởng – Khẩn – Thượng khẩn 

- (4) Hệ thống mặt định bước hiện tại 

- (5) Hạn xử lý cho đơn vị phối hợp 

 - (6) Chọn cán bộ nhận câu trả lời từ đơn vị phối hợp. Chỉ chọn 1 người. 

 - (7) Hồ sơ sẽ ở bước này khi nhận lại trả lời từ đơn vị phối hợp. 

 - (8) Viết thông điệp cho đơn vị phối hợp 

 - (9) Gắn kèm file cho đơn vị phối hợp. 

 - (10) Tiến hành gửi liên thông. 

Sau khi gửi thì hệ thống liệt kê thông tin gửi liên thông như hình dưới đây: 

 

6.2 Tiếp nhận liên thông 

Có 2 cách để cán bộ tiếp nhận hồ sơ thấy hồ sơ liên thông được gửi tới: Một là ở menu [Đang xử lý]. 

Hai là menu [Đã nộp – chờ tiếp nhận]. Xem hình dưới đây. 

 

Đơn vị phối hợp sẽ nhận được file đính kèm và thông điệp từ đơn vị chủ trì như hình dưới: 

Chọn dấu “x” để xóa gửi 

liên thông. 

Chọn “Tiếp nhận liên thông” để 

bắt đầu thao tác. 
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Và chọn tiếp nhận hồ sơ: Lưu ý, đơn vị phối hợp sẽ không phát sinh mã biên nhận mới. 

 

Sau khi tiếp nhận liên thông, cán bộ một cửa sẽ chuyển xử lý bình thường. 

 

Khi hoàn thành các bước xử lý. Đơn vị phối hợp sẽ chuyển hồ sơ này về lại cho một cửa để thực 

hiện bước “Trả lời liên thông” 

 

Cán bộ một cửa sẽ viết thông điệp và gắn file đính kèm để gửi lại cho đơn vị chủ trì. Sau đó chọn “Gửi” để 

hoàn tất trả lời liên thông. 

 Hệ thống sẽ tự động chọn sẵn người nhận và bước tiếp theo của đơn vị chủ trì. 

Chọn “Tiếp nhận hồ sơ” 

Chọn để Chuyển các 

bước xử lý tiếp theo 

Chọn để trả lời cho 

đơn vị chủ trì. 
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6.3 Nhận lại kết quả liên thông và xử lý tiếp 

 Hệ thống sẽ thông báo khi bên cơ quan phối hợp đã gửi lại kết quả trên lưới danh sách công việc như 

hình: 

 

Xem kết quả xử lý liên thông tại tab “Quá trình xử lý hồ sơ” 

 

Hồ sơ được xử lý tiếp tục như hồ sơ bình thường. 

7. Gửi nhận hồ sơ xin ý kiến 

 Mục đích: Xử lý các trường hợp thủ tục có tính chất phối hợp giữa các cơ quan. 

 Mô tả: Đơn vị chủ trì được thao tác hỏi xin ý kiến nhiều cơ quan cùng lúc 

Cán bộ 1 cửa thao 

tác. 
Hệ thống tự chọn. 

Thông tin được cơ 

quan phối hợp gửi 

về 

Chọn “Xem chi tiết” 

để xử lý tiếp 

Xem file đính kèm + Thông 

điệp từ cơ quan phối hợp. 
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 Đơn vị chủ trì có thể kích hoạt lại hồ sơ chạy tiếp mà không cần phải nhận đủ tất cả câu trả lời từ 

các đơn vị phối hợp. 

Thao tác: Hoàn toàn tương tự với thao tác “Gửi nhận hồ sơ liên thông” ở mục 6. Chỉ khác ở cửa sổ 

thiết lập “Liên thông – Xin ý kiến”, cán bộ chọn “Xin ý kiến” 

 

Đơn vị phối hợp (Trả lời ý kiến): Thao tác hoàn toàn giống mục 6.2 

8. Cán bộ 1 cửa Trả kết quả. 

Mục đích: Trả kết quả cho khách hàng. Kết thúc quá trình xử lý. 

Thao tác: Cán bộ một cửa chọn vào menu [Chờ giao trả] để xem danh sách các hồ sơ chờ giao trả. 

Sau đó chọn “Xử lý, xem chi tiết”, như hình dưới: 

 

Ở phần chi tiết hồ sơ, kéo xuống dưới cùng và chọn “Giao trả kết quả” 

 

Tiếp đó, cửa sổ hiện ra để cán bộ 1 cửa nhập thông điệp và file đính kèm. Sau đó bấm nút “Trả kết quả” để 

hoàn tất quá trình xử lý. 
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9. Quản lý Lịch làm việc và ngày nghỉ lễ 

 9.1 Quản lý lịch làm việc 

Mô tả: Là nơi thiết lập thời gian làm việc hành chính. Gồm thời gian bắt đầu/kết thúc 

của mỗi buổi làm việc. Admin cấp đơn vị có thê tự setup thời gian cho đơn vị mình.  

Thao tác: Login bằng user admin. Sau đó chọn menu “Quản lý lịch làm việc” ở gốc 

dưới, bên trái màn hình. 

 

Tiến hành thiết lập thời gian như hình và bấm “Cập nhật” để hoàn tất. 

 

 

Viết thông điệp và up 

file đính kèm nếu cần 

Chọn “Trả kết quả” để 

hoàn tất. 

Chọn “Hủy” để thoát 

ra menu ngoài. 
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9.2 Quản lý ngày nghỉ lễ 

 Mô tả: Là nơi khai báo ngày nghỉ lễ để hệ thống làm dữ liệu tính toán ngày hẹn trả trên phiếu biên 

nhận. 

 Thao tác: Chọn menu “Quản lý ngày nghỉ” ở gốc trái bên dưới màn hình. 

 

Sau đó tiến hành thao tác Thêm/ Sửa/ Xóa ngày hẹn trả theo hình dưới đây: 

 

10. Quản lý biểu mẫu 

 Mô tả: Là nơi tạo ra các biểu mẫu có sẵn để dùng trong các trường hợp thông báo cho công dân nộp 

hồ sơ online. Ví dụ: Thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính, thông báo  bổ sung hồ sơ,… 

 Thao tác: Chọn vào menu “Biểu mẫu” ở gốc trái, bên dưới màn hình 

 

Tạo biểu mẫ mới: 
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Cửa sổ soạn thảo nội dung thông báo: 

 

 

Tiến hành soạn nội dung. Sau đó chọn “Thêm mới” để hoàn tất. 

Nếu biểu mẫu có check “Thanh toán phí” thì khi công dân nhận được thông báo bằng biểu mẫu này sẽ có 

chức năng thanh toán trực tuyến. 

11. Hồ sơ vụ việc 

 Mô tả: Là nơi gom nhóm các hồ sơ có liên quan vào một thư mục tự tạo trên hệ thống. Mỗi user có 

thể tự tạo nhiều thư mục khác nhau để lưu các hồ sơ vụ việc. User nào tạo thì toàn quyền quản lý thư mục 

mình tạo. 

 Thao tác: Chọn menu hồ sơ vụ việc tại menu bên cột trái 

Chọn để tiến hành thêm 

biểu mẫu Danh sách biểu mẫu hiện tại 
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Chọn vào tên thư mục để tiến hành sửa/xóa thông tin 

 

Thêm hồ sơ vào thư mục: ở bất kỳ lưới danh sách hồ sơ nào. Check chọn vào hồ sơ đó. Rồi chọn biểu tượng 

thư mục hình dưới đây. 

 

 

Chọn dấu “Cộng” để tạo 1 thư mục ứng với 

một hồ sơ vụ việc 

2. Chọn để thêm vào thư mục hồ sơ vụ việc 

1. Check chọn hồ sơ cần đưa vào thư mục hồ sơ 

vụ việc. 

3. Chọn vào tên của thư mục muốn thêm vào để 

hoàn tất. 


