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A – ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG 

1. Đăng nhập 

Để có thể đăng nhập và tác nghiệp trên hệ thống thì yêu cầu máy tính phải có kết nối 

mạng Internet và trình duyệt web (Google Chrome, Firefox, Cốc Cốc…).  

Sử dụng trình duyệt web , truy cập đến địa chỉ:  http://so.songda9.com 

 Nhập tên tài khoản và mật khẩu đã được cung cấp. 

 Click  Đăng nhập. 

 

2. Thay đổi mật khẩu và thông tin cá nhân 

a) Đổi mật khẩu 

 Muốn thay đổi mật khẩu, click vào tên ảnh đại diện, chọn Đổi mật khẩu. 

 

 Nhập mật khẩu đang sử dụng tại ô Nhập mật khẩu cũ. 
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 Nhập mật khẩu mới và xác nhận lại tại ô Nhập mật khẩu mới và ô dưới. 

 Click Cập nhật  để lưu lại thông tin. 

 

b) Đổi thông tin cá nhân 

 Muốn thay đổi thông tin cá nhân (họ tên, ảnh đại diện…), click vào ảnh đại diện, 

chọn Thông tin cá nhân 

 

 Nhập các thông tin cá nhân cần thay đổi rồi ấn Cập nhật. 
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B – TÁC NGHIỆP XỬ LÝ VĂN BẢN 

I. Tác nghiệp của Văn thƣ 

 

Sơ đồ tác nghiệp 

 

1. Xử lý văn bản đến 

Văn thư  điện tử hóa, vào sổ các  văn bản được gửi đến từ bên ngoài. 

a) Tạo và xem văn bản điện tử 

 Đăng nhập hệ thống. 

 Tại module Văn bản.  Click chọn nút Tạo văn bản đến (khung bên trái) 

 

 Nhập các thông tin của văn bản (ô đỏ là những trường bắt buộc phải nhập). 

 Chọn nút Choose File để tải file scan của văn bản. 

 Đính kèm tài liệu (nếu có). 

 Có thể tích chọn Vào sổ tự động để vào sổ tự động cho văn bản đang nhập. 

Click nút   để lấy số vào sổ. 
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 Click nút Cập nhật  để lưu thông tin. Văn bản điện tử vừa tạo sẽ được đưa vào 

mục Văn bản đến. 

 

Tại tab Văn bản đến: 

 Để tìm kiếm một văn bản trong tab này có thể gõ từ khóa vào ô tìm kiếm và 

click nút  . 

 Click chuột vào trích yếu của văn bản để xem chi tiết nội dung file scan. 

 Click nút    để xem chi tiết nội dung tài liệu kèm theo. 

 Click nút    để xem quy trình luân chuyển văn bản. 
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 Click nút    để xem chi tiết và chỉnh sửa văn bản. 

 
b) Chuyển xử lý văn bản đến 

 Đăng nhập hệ thống. 

 Tại tab Văn bản đến tích chọn văn bản cần chuyển, click mũi tên bên phải nút  

   và chọn đối tượng cần chuyển. 
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Tại đây có 3 sự lựa chọn: 

 Chuyển cho Tổng giám đốc 

Văn bản sẽ được gửi tới tab Văn bản chờ bút phê trên tài khoản của giám đốc 

o Trên form Chuyển giám đốc bút phê, click nút  để chọn người ký. 

o Nhập hạn xử lý, nội dung (nếu có). 

o Click nút Thực hiện để hoàn tất. 

 

 Chuyển cho Chánh văn phòng (Văn thư các đơn vị trực thuộc không có chức 

năng này) 

Văn bản sẽ được gửi tới tab Văn bản chờ bút phê trên tài khoản của chánh văn 

phòng. 

o Trên form Chuyển chánh văn phòng bút phê, click nút  để chọn 

người ký. 

o Nhập hạn xử lý, nội dung (nếu có). 

o Click nút Thực hiện để hoàn tất. 
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 Chuyển đích danh 

 Văn bản sẽ được gửi tới tab Văn bản được giao xử lý trên tài khoản của người 

nhận. 

o Trên form Chuyển đích danh, click nút  để chọn người ký. 

o Chọn Người nhận để biết (nếu có) với các văn bản chỉ dùng để nắm 

thông tin, không yêu cầu xử lý, Văn bản sẽ được chuyển về tab Văn bản 

nhận để biết trên tài khoản người nhận. 

o Nhập hạn xử lý, nội dung (nếu có). 

o Click nút Thực hiện để hoàn tất. 
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o Văn bản đã được chuyển đích danh sẽ nằm trong tab Văn bản đã được 

phân phát. 

c) Văn bản bị trả lại 

Văn bản nếu chuyển xử lý không đúng đối tượng có thể được trả lại, văn bản sẽ 

được chuyển về tab Văn bản bị trả lại.  

 

Khi đó văn thư có thể chỉnh sửa thông tin văn bản và chuyển xử lý lại như sau: 

 Nhấn nút    để chỉnh sửa thông tin văn bản. 

 Nhấn nút    để chuyển xử lý lại. Thao tác tương tự như mục 2b – 

Chuyển xử lý văn bản đến.  

  

d) Thu hồi văn bản chờ bút phê 

Văn bản sau khi chuyển đi sẽ nằm trong tab Văn bản chờ bút phê. Khi đó văn 

thư có thể thu hồi văn bản nếu thấy văn bản bị chuyển nhầm, sai lỗi chính tả, 

hoặc do các lí do khác,… Thao tác như sau: 
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 Tích chọn các văn bản cần thu hồi. 

 Nhấn nút  . 

 Chọn Đồng ý. 

 

Văn bản đã thu hồi sẽ nằm trong tab Văn bản đã thu hồi.  Khi đó văn thư có 

thể chỉnh sửa văn bản và chuyển xử lý lại như sau: 

 Nhấn nút    để chỉnh sửa văn bản. 

 Nhấn nút    để chuyển xử lý lại. Thao tác tương tự như mục 2b - 

Chuyển xử lý văn bản đến. 

  

e) Phân phát văn bản 

Văn bản đã được bút phê sẽ nằm trong tab Văn bản chờ phân phát. Khi đó văn 

thư có thể phân phát văn bản như sau: 

 Tích chọn các văn bản cần phân phát. 

 Click nút   .  



  13 

 

o Chọn người xử lý chính. 

o Chọn người nhận để biết (nếu có). 

o Nhâp nội dung, hạn xử lý (nếu có). 

o Click Thực hiện để hoàn tất. 

 

o Văn bản đã được bút phê và phân phát đi xử lý sẽ nằm trong tab Văn bản 

đã được phân phát. 

2. Xử lý văn bản đi  

Văn thư thực hiện phát hành các văn bản đi đã được cấp lãnh đạo phê duyệt.  

a) Tạo và xem văn bản phát hành:  

 Với các file văn bản scan (đã ký và đóng dấu) thì cần tạo văn bản phát hành. 

  Đăng nhập hệ thống.  

  Click nút Tạo văn bản đi (nằm ở khung bên trái). 
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 Nhập các thông tin về văn bản phát hành (ô đỏ là các trường bắt buộc phải 

nhập). 

 

 Chọn sổ công văn đi và click nút  để gán số cho văn bản đi. 

 Đính kèm file scan văn bản và đính kèm (nếu có) 

 Click nút Cập nhật để lưu thông tin. Văn bản vừa được tạo sẽ được đưa vào 

tab Văn bản đi chờ phân phát. 

Chú ý:  Thao tác xem và chỉnh sửa văn bản tương tự như Văn bản đến. 

b) Phát hành văn bản 

 Đăng nhập hệ thống 

 Tại tab Văn bản đi chờ phân phát, tích chọn văn bản cần chuyển, click nút  

  và chọn đối tượng cần phân phát 

 

Tại đây ta có 3 sự lựa chọn: 

 Gửi thông báo 

 Văn bản sẽ được lưu vào module Thông báo của tất cả mọi người 
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o Trên form Xác nhận, click Đồng ý để hoàn tất. 

 

 Gửi nội bộ 

 Văn bản sẽ được lưu vào tab Văn bản nhận để biết trên tài khoản người nhận 

o Trên form Gửi nội bộ, click nút   để chọn người nhận. 

o Nhập nội dung (nếu có). 

o Click nút Thực hiện để hoàn tất. 

 Lưu ý: Văn thư của các đơn vị trực thuộc chỉ có thể gửi văn bản nội bộ trong 

chi nhánh, nếu gửi cho lãnh đạo công ty hoặc các phòng ban, đơn vị khác thì phải gửi 

thông qua văn thư công ty. 

       

 Gửi ra ngoài 

o Trên form Gửi tin ra ngoài, tích chọn người nhận có trong danh sách (có 

thể tìm kiếm người nhận trên thanh tìm kiếm). 

o Nhập nội dung gửi cho người nhận (nếu có). 

o Click nút Gửi Mail để hoàn tất. 



  16 

        

c) Đóng dấu và vào sổ văn bản 

Văn bản đã được xử lý và gửi về văn thư chờ đóng dấu vào sổ sẽ nằm trong tab 

Văn bản chờ đóng dấu. Văn bản sau khi được đóng dấu sẽ có thể phát hành. 

 Đăng nhập hệ thống. 

 Tại tab Văn bản chờ đóng dấu, chọn văn bản cần và click nút  . Chú ý: 

Văn bản chưa đóng dấu, vào sổ sẽ có chữ màu đỏ như hình. 

 

 Nhập trích yếu và số ký hiệu của văn bản và các thông tin khác. 
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 Chọn văn bản đính kèm. 

 Chọn tài liệu kèm theo (nếu có). 

 Click nút Cập nhật để hoàn tất. 

 Đến đây, văn bản đã có thể phát hành, thao tác phát  hành văn bản tương tự 

như mục 2b – Chuyển xử lý văn bản đến. 

Chú ý: Văn bản đã đóng dấu, vào sổ xong sẽ có chữ màu đen như hình. 

 

3. Theo dõi các văn bản 

 Đăng nhập hệ thống. 

   Chọn tab Theo dõi văn bản, khung bên phải sẽ như hình 
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Tại tab Theo dõi văn bản: 

 Nhóm (1) Là các nút lệnh lọc theo các tiêu chí như sau: 

o Nếu muốn lọc theo trạng thái văn bản hiện hành (VD: VB đến, VB chờ 

bút phê, VB dự thảo,…) thì ta chọn   . 

o Nếu muốn lọc theo trạng thái xử lý văn bản (VD: VB đã bút phê, VB đã 

giao xử lý, VB đã trình ký,…) thì ta chọn   . 

o Nếu muốn lọc theo loại văn bản (VD: VB đến, VB đi,…) thì ta chọn 

. 

o Nếu muốn lọc theo năm thì ta chọn  . 

 Nhóm (2) là các nút lệnh tiện ích:  

o Tích chọn các văn bản. 

o Chọn    nếu muốn copy văn bản vào tủ thư công ty. 

o Chọn    nếu muốn copy văn bản vào tủ thư phòng ban . 

o Chọn    nếu muốn copy vào MyBox 

Nhóm (3) gồm các nút lệnh xem các thông tin của hồ sơ 

 Click chuột vào nút   để xem chi tiết hồ sơ. 

 Click chuột vào nút    để xem chi tiết văn bản. 

 Click chuột vào nút    để xem chi tiết quy trình luân chuyển. 
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Sơ đồ theo dõi quy trình xử lý văn bản 

 

Bảng chi tiết theo dõi quy trình xử lý văn bản 
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II. Tác nghiệp của Lãnh đạo Công ty 

Sơ đồ tác nghiệp 

 

Sau khi đăng nhập, có thể kích vào nút      và chọn module Văn bản. 

1. Bút phê văn bản đến (đối với Chánh văn phòng) 

 Đăng nhập vào tài khoản. 

 Chọn module Văn bản. 

 

 Chọn mục Văn bản chờ bút phê (khung bên trái). 

 Click nút    để xem thông tin chi tiết văn bản. 
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 Tại tab Văn bản chờ bút phê, tích chọn văn bản, click nút     và chọn 

thao tác. 

 

Tại đây, ta có 3 sự lựa chọn: 

 Bút phê và chuyển văn thƣ phân phát 

 Khi đã duyệt văn bản.  

o Trên form Chuyển văn thư phân phát, nhập nội dung (nếu có). 

o Click  nút Thực hiện để hoàn tất. 



  22 

 

 Trả lại văn thƣ 

Khi không duyệt văn bản không thuộc phạm vi thẩm quyền của mình. Văn bản 

sẽ được chuyển về tab Văn bản bị trả lại ở tài khoản văn thư. Thao tác như sau: 

o Trên form Trả lại văn thư, nhập lí do trả lại (nếu có). 

o Click nút Thực hiện để hoàn tất. 

 

 Chuyển đích danh 
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Khi muốn chuyển trực tiếp tới lãnh đạo, trưởng phòng, hoặc chuyên viên các 

phòng ban để xử lý 

o Trên form Giao xử lý văn bản, nhập nội dung giao xử lý văn bản (nếu 

có). 

o Chọn người xử lý chính. 

o Chọn người nhận để biết (nếu có). 

o Nhập nội dung (nếu có). 

o Click nút Thực hiện để hoàn tất. 

 

2. Ký duyệt văn bản 

Thao tác này để thông qua văn bản đi của chuyên viên trình. 

 Đăng nhập vào tài khoản. 

 Chọn module Văn bản. 

 

 Chọn mục Văn bản đang trình ký. 
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a) Duyệt văn bản 

 Tích chọn các văn bản để duyệt và chọn . 

 Nhập nội dung (nếu có). 

 Click Thực hiện để hoàn tất. 

    

b) Văn bản không duyệt  

 Chọn mục Văn bản đang trình ký. 

  Tích chọn văn bản và chọn chức năng trả lại    để trả lại văn bản. Văn 

bản bị trả lại sẽ được lưu trong tab Văn bản bị trả lại (mục Văn bản đi) ở tài 

khoản người lập dự thảo. 

 Trên from Trả lại văn bản, nhập nội dung (nếu có) 

 

o Nhấn Thực hiện để trả lại văn bản cho chuyên viên xử lý. 
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3. Nhận để biết 

    Mục này để lưu trữ những văn bản mà người dùng nhận để biết thông tin, tra cứu về 

sau. 

 Đăng nhập vào tài khoản. 

 Chọn module Văn bản. 

 

 Chọn mục Văn bản nhận để biết. 

 Tích chọn các văn bản. 

 Chọn    nếu muốn copy văn bản vào tủ thư công ty. 

 Chọn    nếu muốn copy văn bản vào tủ thư phòng ban . 

 Chọn    nếu muốn copy vào MyBox. 
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4. Theo dõi văn bản 

 Đăng nhập hệ thống. Vào module Văn bản 

   Chọn tab Theo dõi văn bản: 

 

Tại tab Theo dõi văn bản: 

 Ở đây ta có các tiêu chí lọc như sau: 

o Nếu muốn lọc theo trạng thái văn bản hiện hành (VD: VB đến, VB chờ 

bút phê, VB dự thảo,…) thì ta chọn   . 

o Nếu muốn lọc theo trạng thái xử lý văn bản (VD: VB đã bút phê, VB đã 

giao xử lý, VB đã trình ký,…) thì ta chọn   . 

o Nếu muốn lọc theo loại văn bản (VD: VB đến, VB đi,…) thì ta chọn 

. 

o Nếu muốn lọc theo năm thì ta chọn  . 

 Click chuột vào nút    để xem chi tiết văn bản. 

 Click chuột vào nút   để xem chi tiết hồ sơ. 
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 Click chuột vào nút    để xem chi tiết quy trình luân chuyển. 

 

Sơ đồ theo dõi quy trình xử lý văn bản 

 

Bảng chi tiết theo dõi quy trình xử lý văn bản 
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III. Tác nghiệp của Lãnh đạo phòng ban 

Sơ đồ tác nghiệp 

 

Sau  khi đăng nhập, có thể kích vào nút      và chọn module Văn bản. 

1. Bút phê văn bản đến  

 Đăng nhập vào tài khoản. 

 Chọn module Văn bản. 

 

 Chọn mục Văn bản chờ bút phê. 

 Click nút    để xem thông tin chi tiết văn bản. 



  29 

 

 Tại tab Văn bản chờ bút phê, tích chọn văn bản, click nút     và chọn 

thao tác. 

 

Tại đây, ta có 3 sự lựa chọn: 

 Bút phê và chuyển văn thƣ phân phát 

 Khi đã duyệt văn bản.  

o Trên form Chuyển văn thư phân phát, nhập nội dung (nếu có). 

o Click  nút Thực hiện để hoàn tất. 
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 Trả lại văn thƣ 

Khi không duyệt văn bản không thuộc phạm vi thẩm quyền của mình. Văn bản 

sẽ được chuyển về tab Văn bản bị trả lại ở tài khoản văn thư. Thao tác như sau: 

o Trên form Trả lại văn thư, nhập lí do trả lại (nếu có). 

o Click nút Thực hiện để hoàn tất. 

 

 Chuyển đích danh 
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Khi muốn chuyển trực tiếp tới lãnh đạo, trưởng phòng, hoặc chuyên viên các 

phòng ban để xử lý 

o Trên form Giao xử lý văn bản, nhập nội dung công việc (nếu có). 

o Chọn người xử lý chính. 

o Chọn người nhận để biết (nếu có). 

o Nhập nội dung (nếu có). 

o Click nút Thực hiện để hoàn tất. 

 

2. Lập hồ sơ công việc – Giao việc 

 Đăng nhập vào tài khoản. 

 Chọn module Văn bản. 

 Chọn tab Văn bản được giao xử lý. Thao tác xem văn bản tương tự văn thư 

 Tích chọn văn bản cần lập hồ sơ công việc. 

 Chọn nút    để lập hồ sơ công việc hoặc chọn từ 1 hồ sơ công việc có 

sẵn. 
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 Nhập các thông tin cần thiết (ô đỏ là các nội dung bắt buộc). 

 

 Nhấn nút   để chọn người xử lý chính. 

 Nhấn nút   để chọn người đồng  xử lý (nếu có). 

 Nhập nội dung hồ sơ (nếu có). 

 Click nút Cập nhật để hoàn tất lập hồ sơ công việc. 
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3. Ký duyệt văn bản 

Để thông qua văn bản đi của chuyên viên trình.  

 Đăng nhập vào tài khoản. 

 Chọn module Văn bản. 

 

 Chọn mục Văn bản đang trình ký. 

 

 Tích chọn các văn bản đã duyệt và chọn   . 

 Nhập nội dung (nếu có). 

 Click Thực hiện để hoàn tất. 

 

Chú ý: Tích chọn các văn bản không duyệt và chọn    để trả lại văn bản. 

Văn bản bị trả lại sẽ được lưu trong tab Văn bản bị trả lại (mục Văn bản đi) ở tài 

khoản người lập dự thảo. 
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 Nhập nội dung (nếu có). 

 Nhấn Thực hiện để hoàn tất. 

 

4. Trình lãnh đạo ký duyệt 

    Để trình duyệt thông qua văn bản lên cấp cao hơn. Văn bản sẽ được lưu vào tab Văn 

bản đang trình ký ở tài khoản của lãnh đạo. 

 Đăng nhập vào tài khoản. 

 

 Chọn module Văn bản đang trình ký 

 

 Tích chọn các văn bản cần trình và chọn . 
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 Chọn người phê duyệt. 

Nhập nội dung (nếu có). 

 Click Thực hiện để hoàn tất. 

 
5. Nhận để biết 

    Mục này lưu trữ  những văn bản nhận  để nắm bắt nội dung, tra cứu thông tin về 

sau. 

 Đăng nhập vào tài khoản. 

 Chọn module Văn bản. 

 

 Chọn mục Văn bản nhận để biết. 

 Tích chọn các văn bản. 

 Chọn    nếu muốn copy văn bản vào tủ thư công ty. 
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 Chọn    nếu muốn copy văn bản vào tủ thư phòng ban . 

 Chọn    nếu muốn copy vào MyBox. 

 

6. Theo dõi các văn bản 

  Đăng nhập hệ thống. 

   Chọn tab Theo dõi văn bản: 
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Tại tab Theo dõi văn bản: 

 Ở đây ta có các tiêu chí lọc như sau: 

o Nếu muốn lọc theo trạng thái văn bản hiện hành (VD: VB đến, VB chờ 

bút phê, VB dự thảo,…) thì ta chọn   . 

o Nếu muốn lọc theo trạng thái xử lý văn bản (VD: VB đã bút phê, VB đã 

giao xử lý, VB đã trình ký,…) thì ta chọn   . 

o Nếu muốn lọc theo loại văn bản (VD: VB đến, VB đi,…) thì ta chọn 

. 

o Nếu muốn lọc theo năm thì ta chọn  . 

 Click chuột vào nút    để xem chi tiết văn bản. 

 Click chuột vào nút   để xem chi tiết hồ sơ. 

 Click chuột vào nút    để xem chi tiết quy trình luân chuyển. 

 

Sơ đồ theo dõi quy trình xử lý văn bản 
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Bảng chi tiết theo dõi quy trình xử lý văn bản 

IV. Tác nghiệp của Chuyên viên 

Sơ đồ tác nghiệp 
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Sau khi đăng nhập, có thể kích vào nút      và chọn module Văn bản 

1. Xem văn bản 

 Đăng nhập vào hệ thống: 

 Click chọn module Văn bản 

 
 

 Chọn tab Văn bản giao xử lý chính 

 Xem thông tin văn bản đến: Click chuột vào trích yếu của văn bản để xem chi 

tiết nội dung văn bản 

 Click nút   để xem quy trình luân chuyển văn bản 

 Click nút   để xem chi tiết nội dung văn bản 
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 Click nút  để xem chi tiết nội dung hồ sơ 

   Chọn    nếu muốn copy văn bản vào tủ thư công ty 

   Chọn    nếu muốn copy văn bản vào tủ thư phòng ban  

   Chọn    nếu muốn copy vào MyBox 

 
2. Lập dự thảo văn bản 

 Tại mục Văn bản đi,  chọn nút Tạo văn bản đi 

 Nhập trích yếu và văn bản đính kèm. 

 Nhấn Cập nhật để hoàn tất. 

 

3. Trình lãnh đạo ký duyệt 

   Để trình duyệt thông qua văn bản lên lãnh đạo thao tác như sau: 

 Đăng nhập vào tài khoản 
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 Chọn module Văn bản mới dự thảo 

 Tích chọn các văn bản dự thảo cần trình lên cấp cao hơn 

 Chọn nút     để trình cấp cao hơn duyệt 

 Chọn người duyệt và nhập nội dung (nếu có) 

 Nhấn Thực hiện để hoàn tất.  

 

4. Văn bản bị trả lại 

    Văn bản sau khi trình ký nhưng không được phê duyệt sẽ được lưu trong mục Văn 

bản bị trả lại. 

 Đăng nhập vào tài khoản 

 

 Chọn module Văn bản bị trả lại. 
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 Chuyên viên có thể chỉnh sửa văn bản bằng cách click và nút   sau đó click 

nút   trình ký lại văn bản. 

 

Đến đây, chuyên viên có thể trình duyệt lại lên cấp trên. Thao tác trình duyệt tương tự 

mục 3 – Trình lãnh đạo phê duyệt. 

5. Chuyển văn thƣ đóng dấu 

    Văn bản đã được lãnh đạo phê duyệt sẽ được chuyển vào mục Văn bản đã được ký 

duyệt. Để chuyển văn thư đóng dấu thực hiện thao tác như sau:  

 Đăng nhập vào tài khoản 

 

 Chọn module Văn bản đã được ký duyệt. 

 

 Tích chọn các văn bản cần chuyển văn thư đóng dấu. 

 Chọn nút    . 

 Điền nội dung (nếu có). 
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 Nhấn Thực hiện để hoàn tất. 

6. Xác nhận hoàn thành 

 

Tại đây, click nút    nếu muốn xác nhận kết thúc xử lý văn bản. Văn bản sẽ ko 

luân chuyển nữa và được đưa vào tủ lưu trữ. Thao tác như sau: 

 Nhập nội dung. 

 Đính kèm tài liệu (nếu có). 

 Nhấn Thực hiện để hoàn tất. 

 

Để xem lại nội dung cũng như tệp tin đính kèm xác nhận hoàn thành chọn . Nội 

dung chi tiết sẽ hiển thị trong Quy trình luân chuyển văn bản 
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7. Nhận để biết 

    Mục này lưu trữ  những văn bản nhận  để nắm bắt nội dung, tra cứu thông tin về 

sau. 

 Đăng nhập vào tài khoản. 

 Chọn module Văn bản. 

 

 Chọn mục Văn bản nhận để biết. 

 Tích chọn các văn bản. 

 Chọn    nếu muốn copy văn bản vào tủ thư công ty. 

 Chọn    nếu muốn copy văn bản vào tủ thư phòng ban . 

 Chọn    nếu muốn copy vào MyBox. 

 

8. Theo dõi các văn bản 

  Đăng nhập hệ thống. 

   Chọn tab Theo dõi văn bản: 
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Tại tab Theo dõi văn bản: 

 Ở đây ta có các tiêu chí lọc như sau: 

o Nếu muốn lọc theo trạng thái văn bản hiện hành (VD: VB đến, VB chờ 

bút phê, VB dự thảo,…) thì ta chọn   . 

o Nếu muốn lọc theo trạng thái xử lý văn bản (VD: VB đã bút phê, VB đã 

giao xử lý, VB đã trình ký,…) thì ta chọn   . 

o Nếu muốn lọc theo loại văn bản (VD: VB đến, VB đi,…) thì ta chọn 

. 

o Nếu muốn lọc theo năm thì ta chọn  . 

 Click chuột vào nút    để xem chi tiết văn bản. 

 Click chuột vào nút   để xem chi tiết hồ sơ. 

 Click chuột vào nút    để xem chi tiết quy trình luân chuyển. 
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Sơ đồ theo dõi quy trình xử lý văn bản 

 

Bảng chi tiết theo dõi quy trình xử lý văn bản 
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C – CÁC MODULE KHÁC 

Lƣu ý:  

 Tùy theo chức năng của mỗi tài khoản (VD: văn thư, tổng giám đốc, chuyên 

viên,…) mà mỗi tài khoản sẽ có một màn hình bắt đầu riêng để thuận tiện cho 

công việc. 

 Vì vậy, nếu sau khi đăng nhập, màn hình chuyển thẳng vào chi tiết một 

module nào đó(VD: văn thư sau khi đăng nhập sẽ được chuyển thẳng vào chi 

tiết module Văn bản) thì có thể kích vào nút      để lựa chọn các module khác 

trong hệ thống. 

 

 Về cơ bản, đa số tài khoản sẽ có trang bắt đầu như sau  
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 Chỉ người có quyền quản trị mới có thể thay đổi màn hình chính của người sử 

dụng. 

I. Hồ sơ công việc 

Module Hồ sơ công việc dùng để quản lý các hồ sơ công việc của công ty, cho 

phép người dùng có thể tương tác nhóm để cùng trao đổi, giải quyết công việc 

Thao tác như sau: 

 Đăng nhập hệ thống. 

 Click chọn module Hồ sơ công việc. 

 

 Theo từng chức năng, nhiệm vụ mà module Hồ sơ công việc có các giao diện 

khác nhau: 

o Giao diện module Hồ sơ công việc của các cán bộ, nhân viên: 



  49 

 

- Mục Công việc xử lý chính: gồm các hồ sơ công việc được giao xử lý chính 

- Mục Công việc đồng xử lý: gồm các hồ sơ công việc được giao đồng xử lý 

- Mục Theo dõi hồ sơ: gồm danh sách các hồ sơ công việc xử lý chính, hồ sơ 

công việc đồng xử lý (ở trạng thái đã hoàn thành, có chữ màu xanh) và các hồ sơ 

công việc do chính người dùng tạo ra. 

- Mục Báo cáo: Tra cứu các hồ sơ công việc theo ngày tháng hoặc tiêu chí khác 

o Giao diện module Hồ sơ công việc của lãnh đạo công ty: 

 

- Mục Công việc tôi phân công: gồm các hồ sơ do lãnh đạo tạo ra 

- Mục Báo cáo: Tra cứu các hồ sơ công việc theo ngày tháng hoặc tiêu chí khác 

- Mục Theo dõi hồ sơ : Lãnh đạo có thể theo dõi tất cả hồ sơ công việc của các 

phòng ban trong công ty. 

* Các thao tác với hồ sơ công việc như sau: 

1. Thêm mới hồ sơ công việc: có 2 cách 

a) Cách 1: Thêm mới hồ sơ công việc trực tiếp trong mục hồ sơ công việc (không 

liên quan với văn bản đến): 

 Tại module Hồ sơ công việc nhấn nút Tạo hồ sơ công việc  
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 Đăng nhập hệ thống. 

 Click chọn module Hồ sơ công việc. 

 

 Click vào nút  (nằm ở khung bên trái của màn hình) 

 Trên form cập nhật Hồ sơ công việc, nhập tên hồ sơ và hạn xử lý của hồ sơ (bắt 

buộc 

 

 Nhập trạng thái hồ sơ (đang xử lý, đã hoàn thành, hồ sơ đã dừng).  

 Clich nút  để chọn người xử lý chính (bắt buộc). 

 Click nút để chọn người đồng xử lý. Nút để xóa danh sách người xử lý. 

 Nhập nội dung công việc (nếu có). 
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 Click Cập nhật để hoàn tất. 

b) Cách 2: Thêm hồ sơ công việc từ module văn bản (với hồ sơ văn bản có liên 

quan đến module văn bản đến) 

 Vào module Văn bản, chọn mục Văn bản được giao xử lý chính 

 Tích chọn văn bản đến cần lập hồ sơ công việc 

 Nhấn nút Lập hồ sơ công việc  

 

 Nhập các thông tin của hồ sơ công việc, tương tự như cách 1.  

 

 Sau khi thao tác xong, có thể vào module Hồ sơ công việc  để theo dõi và tác 

nghiệp trên hồ sơ công việc vừa tạo. 
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 Trong danh sách các hồ sơ  click nút   ở mỗi hồ sơ để xem thông tin và nội 

dung trao đổi của hồ sơ  

 Click nút  để sửa thông tin và cập nhật trạng thái hồ sơ (chú ý: chỉ có thể sửa 

thông tin của hồ sơ đang xử lý) 

 

2. Cập nhật trạng thái và trao đổi thông tin nội dung công việc trong hồ sơ công 

việc: 

a) Cập nhật trạng thái hồ sơ: 

Chức năng này chỉ có ở tài khoản của người tạo ra hồ sơ 

 Để cập nhật trạng thái của hồ sơ, click nút Sửa  ở mỗi hồ sơ 

 

 

 Tại form cập nhật thông tin, chọn  mục Trạng thái, chọn trạng thái mới cho hồ 

sơ: 
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 Click nút Cập nhật để lưu thông tin 

b) Trao đổi nội dung công việc ở trên hồ sơ công việc: 

- Các tài khoản được xem thông tin của một hồ sơ công việc  gồm có tài 

khoản của lãnh đạo công ty, người tạo hồ sơ, người xử lý chính và đồng xử 

lý. 

- Các tài khoản được trao đổi nội dung trong hồ sơ công việc là người tạo ra 

hồ sơ, người xử lý chính và người đồng xử lý 

- Chỉ có thể trao đổi nội dung công việc ở hồ sơ có trạng thái là “đang xử lý” 

Thao tác trao đổi nội dung công việc như sau: 

 Vào module Hồ sơ công việc 

 Click chọn vào tên của hồ sơ công việc cần trao đổi 

 Tại phần danh sách Comment, nhập nội dung bình luận, trao đổi.  

 Nhấn nút để đính kèm file (nếu có) 

 Nhấn nút  hoặc phím Enter để gửi bình luận, trao đổi (hình minh họa) 
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3.  Theo dõi các hồ sơ công việc: 

a) Với tài khoản của lãnh đạo công ty: 

 Tại khung bên trái để xem các hồ sơ công việc mình đã phân công click vào mục 

Công việc tôi phân công. 

 Để xem các hồ sơ công việc ở các phòng ban thì click vào mục Theo dõi hồ sơ, 

click vào tên phòng ban  để xem hồ sơ (hình dưới) 

 

 

- Khung bên phải sẽ hiển thị danh sách các hồ sơ như hình dưới dây: 

 

- Hồ sơ có chữ màu xanh là hồ sơ đã hoàn thành. 

- Hồ sơ có chữ màu đó là hồ sơ đã dừng hoặc quá hạn. 

- Hồ sơ có chữ màu đen là hồ sơ đang xử lý. 

b) Với tài khoản lãnh đạo phòng ban và các nhân viên 

- Click vào mục Theo dõi công việc, khung bên phải sẽ xuất hiện danh sách các 

hồ sơ như sau: 
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- Hồ sơ có chữ màu xanh là hồ sơ đã hoàn thành 

- Hồ sơ có chữ màu đó là hồ sơ đã dừng hoặc quá hạn 

- Hồ sơ có chữ màu đen là hồ sơ đang xử lý 

4. Xem báo cáo hồ sơ công việc: 

- Tại khung bên trái, click mục Báo cáo  

 

- Để tra cứu hồ sơ theo tên, có thể gõ tên hồ sơ vào ô Từ khóa 

- Click nút để tra cứu hồ sơ theo thời gian 

 

- Riêng tài khoản của lãnh đạo công ty thì có thể nhấn nút để tra 

cứu hồ sơ công việc theo phòng, ban, trạng thái hồ sơ 



  56 

 

- Sau khi chọn các tiêu chí tra cứu, click nút Thực hiện để xem báo cáo.  

- Nếu muốn xuất báo cáo ra file Excel thì click nút Xuất file/Xuất Excel 

- Nếu muốn in báo cáo, click nút Xuất file/In báo cáo 

II. An toàn lao động 

Module An toàn lao động giúp người có trách nhiệm quản lý các rủi ro công 

trình, báo cáo lỗi sai phạm để lãnh đạo điều chỉnh cho phù hợp, bảo đảm an toàn cho 

bên thi công. 

Thao tác như sau: 

 Đăng nhập hệ thống. 

 Click chọn module An toàn lao động 

 

 Giao diện như sau: 
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 Hiện tại hệ thống có các dự án sau: 

 

Danh sách công trình này có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa trong mục Danh mục 

công trình 

 Sau khi chọn dự án, các bài đăng liên quan sẽ hiện ra ở đây theo dạng list . 

Người dùng có thể kéo xuống để xem chi tiết từng bài đăng. 
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o Người dùng có thể xem chi tiết nội dung tin, chi tiết những cá nhân liên 

quan. 

o Người dùng có thể bình luận bài đăng (đối với những bài đăng mở công 

khai). 

1. Thêm mới nội dung  

 Click nút    để thêm mới một tin. 
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 Nhập thông tin của mục  

o Nhập nội dung lỗi sai phạm (bắt buộc). 

o Nhập ngày kết thúc. 

o Chọn ảnh/video (nếu có). 

o Chọn người xử lý chính và người đồng xử lý (nếu có). 

o Chọn trạng thái (Mở công khai: mọi người đều có thể xem và bình luận || 

Nhóm: chỉ người xử lý và đồng xử lý có thể xem và bình luận). 

  Nhấn Cập nhật để hoàn tất. 

2. Bình luận nội dung 

 Trong mục này chỉ nhưng người có quyền bình luận nôi dung mới được tham 

gia 

 Chọn Bài viết cần bình luận 
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 Nhập nội dung: 

o Người dùng có thể nhập nội dung bình luận dạng chữ viết 

o Người dùng có thể gửi hình ảnh hoặc tệp tin đính kèm cho bài viết trong 

mục An toàn lao động 

 Chọn nút lệnh gửi  để hoàn thiện công tác viết bình luận 
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3. Chỉnh sửa nội dung bài viết 

 

Chức năng này chỉ có hiệu lực với người tạo ra bài viết. 

Trên mỗi bài viết đều có nút  trên góc trên cùng bên phải bài viết. Chức năng này 

cho phép người dùng: 

 Cập nhật chủ đề: Cho phép người dùng chỉnh sửa nội dung bài viết 

 Đóng chủ đề: Cho phép người lập bài viết khóa chủ đề lại, sau khi khóa chức 

năng bình luận sẽ không còn 

 Xóa chủ đề: Cho phép người dùng xóa bài viết khỏi hệ thống cơ sở dữ liệu 

III. Chat nội bộ 

Module Chat nội bộ giúp người dùng có thể trao đổi công việc nội bộ cùng với các 

cán bộ, chuyên viên khác. 

Theo tác như sau: 

 Đăng nhập hệ thống. 

 Click chọn module Chat nội bộ. 
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   Giao diện như sau: 

 

Tại đây có 3 chức năng chính: 

1. Nhắn tin 

 Kích vào nút  . 

 Chọn người hoặc nhóm chat (yêu cầu cuộc hội thoại sẵn có trong lịch sử chat). 

Để tạo cuộc hội thoại mới, sử dụng tab Danh bạ. 

 Nhập nội dung vào khung chat.  Phần mềm có hỗ trợ các biểu tượng để chat cho 

sinh động: 

o Chọn     để chèn biểu tượng cảm xúc. 

o Chọn    để gửi ảnh. 
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o Chọn    để để đính kèm file. 

 Nhấn Enter hoặc kích nút   để gửi. 

 

2. Danh bạ 

 Kích vào nút  

 Chọn người chat(có thể sử dụng ô tìm kiếm để tìm nhanh hơn).  

 Nhập nội dung vào khung chat.  Phần mềm có hỗ trợ các biểu tượng để chat cho 

sinh động: 

o Chọn     để chèn biểu tượng cảm xúc. 

o Chọn   để gửi ảnh. 

o Chọn    để để đính kèm file. 

 Nhấn Enter hoặc kích nút   để gửi. 
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3. Nhóm 

 Kích vào nút  . 

 Chọn nhóm chat (yêu cầu cuộc hội thoại sẵn có trong lịch sử chat, có thể sử 

dụng ô tìm kiếm để tìm nhanh hơn). Để tạo nhóm chat mới, click nút 

. 
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o Nhập tên nhóm (bắt buộc). 

o Thêm các thành viên vào nhóm. 

o Kích Tạo nhóm. 

 Nhập nội dung vào khung chat.  Phần mềm có hỗ trợ các biểu tượng để chat cho 

sinh động: 

o Chọn     để chèn biểu tượng cảm xúc. 

o Chọn   để gửi ảnh. 

o Chọn    để để đính kèm file. 

 Nhấn Enter hoặc kích nút   để gửi. 

Chú ý: Nếu có tin nhắn mới, thì khi đăng nhập sẽ hiển thị 1 popup thông báo trên 

trang bắt đầu (như đã nói ở trên) hoặc hiển thị thông báo trên thanh menu  
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4. Tiện ích 

 Xóa tin nhắn 

o Chọn tin nhắn cần xóa 

 

o Click vào biêu tượng xóa 

o Hệ thống đưa ra cảnh báo 

 

o Chọn Đồng ý nếu muốn xóa ngược lại chọn Không 

 Xóa hội thoại 

o Chọn hội thoại cần xóa khỏi hệ thống 

 

o Chọn chức năng Xóa hội thoại 

o Hệ thống đưa ra cảnh báo 
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o Chọn Đồng ý nếu muốn xóa ngược lại chọn Không 

IV. Báo cáo văn bản 

Module Báo cáo văn bản dùng để lưu trữ các báo cáo nội bộ công ty. 

Theo tác như sau: 

 Đăng nhập hệ thống. 

 Click chọn module Báo cáo văn bản. 

 

 Hiện nay, hệ thống có các loại báo cáo: sổ công văn đến, sổ công văn đi, sổ công 

văn nội bộ, báo cáo tổng hợp. 
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 Giao diện chính như sau: 

 

 Các thao tác sử dụng báo cáo: 

o Chọn loại báo cáo. 

o Chọn tiêu chí cần lọc hoặc gõ vào ô Từ khóa để tìm kiếm. 

o Chọn      để lọc báo cáo theo thời gian. 

o Nhấn Thực hiện để hiển thị danh sách văn bản theo tiêu chí tìm kiếm đã 

chọn. 

o Chọn Xuất file nếu muốn xuất file Excel hoặc in báo cáo. 
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V. MyBox 

Module MyBox giúp người sử dụng có thể lưu trữ, theo dõi các văn bản đến và văn 

bản đi một cách thuận tiện. 

1. Thêm mới thƣ mục lƣu trữ: 

 Đăng nhập hệ thống. 

 Click vào module MyBox. 

 

                  

 Giao diện như sau: 
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 Các thư mục trong MyBox cá nhân sẽ hiển thị ở dây: 

 

o Click nút    để thêm mới một thư mục. 

 

 Chọn tên thư mục cha. 

 Nhập tên thư mục. 

 Nhập thứ tự sắp xếp (mặc định là cuối cùng). 

 Click nút Cập nhật để hoàn tất. 

o Click nút    để chỉnh sửa tên và thứ tự một thư mục hiện có. 

 Nhập tên mới của thư mục. 

 Nhập thứ tự sắp xếp mới. 

 Click nút Cập nhật để hoàn tất. 
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o Click nút    để xóa  một thư mục hiện có (trỏ chuột vào thư mục 

cần xóa) 

Chú ý: Xóa thư mục cha sẽ xóa tất cả các thư mục con bên trong nó 

o Click Đồng ý để xóa. 

 

 Chi tiết vản bản trong thư mục hiển thị ở đây. 

 

o Click chuột vào nút    để xem chi tiết văn bản. 

o Click chuột vào nút   để xem chi tiết hồ sơ. 

o Click chuột vào nút    để xem chi tiết quy trình luân chuyển. 

o Để xóa văn bản, ta tích chọn các văn bản rồi click nút  . 

2. Thêm văn bản lƣu trữ vào Mybox 

 Đăng nhập hệ thống . 

 Chọn module Văn bản. 



  72 

 

 Chọn văn bản cần lưu trữ vào Mybox. 

 Click nút    ở cuối văn bản. 

 

 Tích chọn nơi cần copy. 

 

 Click nút Chọn để lưu thông tin. 

 Để xem văn bản đã thêm vào MyBox: 



  73 

o Chọn thư mục cần xem.  

o Danh sách các văn bản được hiển thị bên phải 

VI. Gửi nhận file 

Module Gửi nhận file giúp ta có thể gửi file cho tài khoản trong hệ thống 

Thao tác như sau: 

 Đăng nhập vào hệ thống 

 Chọn module Gửi nhận file 

                           

 Giao diện như sau: 

 

 Người dùng có thể lựa chọn giữa 2 tab File đã gửi và File đã nhận. 

 

 Chi tiết file được hiển thị ở đây: 

 

o Muốn gửi file mới, ta Click chọn  . 
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 Chọn người nhận file (bắt buộc). 

 Nhập nội dung trao đổi (nếu có). 

 Chọn file cần gửi . 

 Click Cập nhật để gửi file. 

o Để xem danh sách các file đã gửi, click mục File đã gửi. 

 

o Để xem danh sách các file đã nhận được, click mục File đã nhận và xem 

tương tự File đã gửi. 

VII. Lịch công tác 

Module Lịch công tác giúp quản lý lịch trình làm việc của các lãnh đạo trong 

công ty. 

Thao tác như sau: 

 Đăng nhập hệ thống. 

 Chọn module  Lịch công tác. 
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 Giao diện như sau: 

 
o Chọn thời gian và click Xem để hiển thị lịch công tác của tuần đó. 

o Click Tuần trước để xem lịch công tác của tuần trước. 

o Click Xuất để xuất báo cáo dạng Exel, Word, hoặc PDF. 

o Click nút  để xem chi tiết và chỉnh sửa lịch công tác. 

 Nếu muốn thêm một cột mới, click Thêm cột mới. 

 Nhập các thông tin cần chỉnh sửa. 

 Click nút Lưu lại để hoàn tất. 
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o Click nút   để xóa lịch công tác. 

o Click Dự kiến lịch mới để thêm một lịch công tác mới. 

 Chọn thời gian. 

 Nhập nội dung lịch công tác (bắt buộc). 

 Click nút Lưu lại để lưu thông tin. 

 

VIII. Data Store 

Module Data Store có tác dụng như một kho lưu trữ, dùng để tra cứu văn bản, 

hồ sơ công việc đã hoàn thành. 

Thao tác như sau: 

 Đăng nhập hệ thống . 

 Chọn module Data Store. 

 

 Giao diện như sau: 
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 Hiện nay hệ thống có các thư mục lưu trữ sau: lưu trữ cá nhân (MyBox), tra cứu 

văn bản. hồ sơ công việc, thủ thư công ty, thủ thư phòng. 

 

 Chi tiết văn bản được hiển thị ở bảng bên phải màn hình như sau: 
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1. Lƣu cá nhân 

 Dùng để lưu trữ các văn bản hồ sơ của cá nhân. Tại đây người dùng có thể tra 

cusu, tìm kiếm thông tin văn bản đã được lưu trữ. Để sử dụng ta thực hiện các 

bước như sau: 

o Click nút    để chọn các thư mục trong  MyBox và xem nội dung 

bên dưới. 

o Có thể tìm kiếm bằng cách nhập nội dung vào ô tìm kiếm (trích yếu, số 

VB,…) và click nút    

 

2. Tra cứu văn bản 

 Dùng để lưu trữ, tra cứu văn bản theo thời gian, loại công ty, nơi ban hành,…  

 Tích chọn các tiêu chí    để lọc văn bản theo yêu 

cầu. 

 

Chú ý: Khi sử dụng tab Tra cứu văn bản, menu bên trái sẽ ẩn đi để đảm bảo diện tích 

cho phần văn bản được hiển thị. Click nút    để menu trái hiển thị trở lại. 
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3. Tủ thƣ công ty 

 Dùng để lưu trữ, tra cứu văn bản trong tủ thư của công ty. 

 Tích chọn nút     để chọn dự án và xem nội dung bên dưới. 

 

4. Tủ thƣ văn phòng 

 Tương tự như thủ thư của công ty nhưng chỉ dùng để lưu trữ văn bản trong tủ 

thư của phòng ban nơi cá nhân đang làm việc. VD: ở đây đang làm tài khoản của 

tổng  giám đốc nên sẽ hiện tủ thư của phòng ban giám đốc. 
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