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I. Giới thiệu 

1. Mục tiêu chung 

Phần mềm hệ thống thông tin tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp tỉnh Gia 

Lai hỗ trợ:  

- Tin học hóa quy trình quản lý ngân sách nhà nước trong việc lập, tổng 

hợp, phân bổ dự toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước. 

- Đảm bảo để Sở Tài chính tỉnh Gia Lai tự động hóa công tác trao đổi, báo 

cáo, tổng hợp dữ liệu dự toán, quyết toán đơn vị dự toán các cấp nhằm 

tiết kiệm thời gian, công sức của các cán bộ quản lý. 

- Theo dõi tình hình thu, chi từ nguồn thu (thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp, 

thu hoạt động dịch vụ…) của các đơn vị hành chính sự nghiệp, cụ thể dự 

toán thu được giao đầu năm, tình hình thực hiện dự toán thu. Theo dõi 

tình hình chi Ngân sách nhà nước, cụ thể dự toán Ngân sách nhà nước 

được giao (đầu năm, bổ sung trong năm), tình hình thực hiện dự toán 

ngân sách nhà nước. 

- Hỗ trợ tạo lập báo cáo theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý ngân 

sách,... Cho phép đơn vị cấp dưới gửi báo cáo lên cấp trên và cấp trên 

phê duyệt báo cáo trực tuyến. Chiết xuất các số liệu cần báo cáo như: 

Tình hình thực hiện tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị 

định số 43/2006/NĐ-CP, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của các đơn vị 

hành chính sự nghiệp và các nghị định quy định về tự chủ tài chính của 

từng lĩnh vực. 

2. Yêu cầu đáp ứng 

Phần mềm hệ thống thông tin tài chính hành chính sự nghiệp đáp ứng việc tạo 

lập, xuất các báo cáo theo quy định: 

- Các biểu mẫu theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP; 

- Các biểu mẫu theo quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC; 

- Các biểu mẫu theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC; 

- Các biểu mẫu theo quy định tại Thông tư 107/2017/TT-BTC; 

- Các biểu mẫu theo quy định tại Thông tư 137/2017/TT-BTC; 

- Các biểu mẫu theo quy định tại Thông tư số 99/2018/TT-BTC; 

- Các biểu mẫu theo quy định tại Thông tư số 38/2019/TT-BTC; 

- Các biểu mẫu theo yêu cầu của tỉnh Gia Lai, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh Gia Lai. 
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II. Quản trị hệ thống 

1. Truy cập hệ thống 

Truy cập địa chỉ https://tchcsn.gialai.gov.vn/ 

 

Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu được cung cấp nhấn Đăng nhập. 

 Để đăng xuất khỏi hệ thống thực hiện: bên góc phải phía trên cùng của trang 

chủ, nhấn vào chức năng Đăng xuất 

 

 Để cập nhật thông tin cá nhân, chọn vào tên tài khoản hiển thị trên góc phải 

trên cùng của màn hình. Nhấn vào tên hiển thị lựa chọn chức năng Thông tin 

tài khoản. 
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Nhập vào họ tên và Email mới của người dùng. Nhấn Lưu để hoàn thành. 

 

Để thay đổi mật khẩu chọn vào tên tài khoản hiển thị trên góc phải trên cùng 

của màn hình. Nhấn vào tên hiển thị lựa chọn chức năng Thay đổi mật khẩu. 

 

Nhập lại mật khẩu cũ và thiết lập mật khẩu mới cho tài khoản người dùng. 

Nhấn Lưu để hoàn thành. 
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2. Quản lý người dùng 

Được tổ chức để quản lý danh sách người dùng tham gia vào việc Lập dự toán 

ngân sách nhà nước tại đơn vị. 

 

 Để thêm mới người dùng, tại màn hình danh mục người dùng chọn vào nút 

“Thêm mới”. Giao diện thêm mới được hiển thị và người dùng nhập thông tin 

vào các trường. 
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 Để cập nhật thông tin người dùng, tại màn hình danh mục, người dùng chọn 

vào tên của người dùng cần cập nhật. Thao tác cập nhật tương tự như thao tác 

thêm mới. 

 

 Để xóa người dùng, thực hiện tương tự như hình dưới. 
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 Sau khi nhấn nút “Xóa”, hệ thống sẽ xác nhận người dùng có muốn xóa hay 

không? Nếu có thì nhấn”OK”, không thì nhấn ‘Hủy bỏ”. 

3. Quản lý nhóm người dùng 

Được tổ chức để quản lý danh sách các nhóm người dùng sử dụng trong hệ 

thống. 

 

 Để thêm mới nhóm người dùng, tại màn hình danh sách nhóm người dùng chọn 

vào nút “Thêm mới”. Giao diện thêm mới được hiển thị và người dùng nhập 

thông tin vào các trường. 
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 Để cập nhật thông tin nhóm người dùng, tại màn hình danh sách nhóm người 

dùng, người dùng chọn vào tên của nhóm người dùng cần cập nhật. Thao tác 

cập nhật tương tự như thao tác thêm mới. 

 

 Để xóa nhóm người dùng, thực hiện tương tự như hình dưới. 

 

 Sau khi nhấn nút “Xóa”, hệ thống sẽ xác nhận người dùng có muốn xóa hay 

không? Nếu có thì nhấn “OK”, không thì nhấn “Hủy bỏ”. 
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4. Quản lý danh sách cơ quan 

Được tổ chức để quản lý danh sách các cơ quan sử dụng trong hệ thống 

 

 Để thêm mới cơ quan, tại màn hình danh sách cơ quan chọn vào nút “Thêm 

mới”. Giao diện thêm mới được hiển thị và người dùng nhập thông tin vào các 

trường. 

 

 Để cập nhật thông tin cơ quan, tại màn hình danh sách cơ quan, người dùng 

chọn vào tên của cơ quan cần cập nhật. Thao tác cập nhật tương tự như thao tác 

thêm mới. 
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 Để xóa cơ quan, thực hiện tương tự như hình dưới. 

 

5. Quản lý danh sách phòng ban 

Được tổ chức để quản lý danh sách các phòng ban sử dụng trong hệ thống 

 

 Để thêm mới phòng ban, tại màn hình danh sách phòng ban chọn vào nút 

“Thêm mới”. Giao diện thêm mới được hiển thị và người dùng nhập thông tin 

vào các trường. 

 

 Để cập nhật thông tin phòng ban, tại màn hình danh sách phòng ban, người 

dùng chọn vào tên của phòng ban cần cập nhật. Thao tác cập nhật tương tự như 

thao tác thêm mới. 
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 Để xóa phòng ban, thực hiện tương tự như hình dưới. 

 

 

 

6. Quản lý danh sách chức năng 

Được tổ chức để quản lý danh sách các chức năng sử dụng trong hệ thống. 

 

 Để thêm mới chức năng, tại màn hình danh sách chức năng chọn vào nút 

“Thêm mới”. Giao diện thêm mới được hiển thị và người dùng nhập thông tin 

vào các trường. 
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 Để cập nhật thông tin chức năng, tại màn hình danh sách chức năng, người 

dùng chọn vào tên của chức năng cần cập nhật. Thao tác cập nhật tương tự như 

thao tác thêm mới. 

 

 Để xóa chức năng, thực hiện tương tự như hình dưới. 

 

 Sau khi nhấn nút “Xóa”, hệ thống sẽ xác nhận người dùng có muốn xóa hay 

không? Nếu có thì nhấn “OK”, không thì nhấn “Hủy bỏ”. 
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7. Quản lý menu hệ thống 

Được tổ chức để quản lý danh sách các menu sử dụng trong hệ thống. 

 

 Để thêm mới menu, tại màn hình danh sách menu chọn vào nút “Thêm mới”. 

Giao diện thêm mới được hiển thị và người dùng nhập thông tin vào các 

trường. 

 

 Để cập nhật thông tin menu, tại màn hình danh sách menu, người dùng chọn 

vào tên của menu cần cập nhật. Thao tác cập nhật tương tự như thao tác thêm 

mới. 

 

 Để xóa menu, thực hiện tương tự như hình dưới. 
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Sau khi nhấn nút “Xóa”, hệ thống sẽ xác nhận người dùng có muốn xóa hay không? 

Nếu có thì nhấn “OK”, không thì nhấn “Hủy bỏ”. 

8. Cấu hình các thông số cho hệ thống 

Được tổ chức để quản lý hiển thị các loại cấu hình, cập nhật thông tin cấu hình. 

 

 Thêm mới cấu hình bằng cách nhấn vào nút Thêm mới. Điền các trường thông 

tin bắt buộc và sau đó nhấn Lưu. 

 

 Để xóa cấu hình, thực hiện tương tự như hình dưới 
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 Sau khi nhấn nút “Xóa”, hệ thống sẽ xác nhận người dùng có muốn xóa hay 

không? Nếu có thì nhấn “OK”, không thì nhấn “Hủy bỏ”. 

 

9. Theo dõi lịch sử truy cập hệ thống 

Được tổ chức để quản lý danh sách các tài khoản đăng nhập vào hệ thống 

 

III. Quản trị danh mục 

Được tổ chức để quản lý danh sách các danh mục có trong hệ thống bao gồm: 

- Danh mục Loại khoản 

- Danh mục Chương trình mục tiêu quốc gia 

- Danh mục Quản lý danh mục mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách 

- Danh mục dùng chung 

- Danh mục quản lý thời hạn 

 Để truy cập và thực hiện quản lý từng danh mục. Nhấn vào danh mục cần lựa 

chọn. 
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Danh mục dùng chung 

Được tổ chức để quản lý danh sách các loại danh mục sử dụng tại đơn vị lập dự 

toán bao gồm: 

- Loại biểu mẫu 

- Quy trình dự toán  

- Đơn vị tính 

- Danh mục mã cấp ngân sách 

- Danh mục tính chất nguồn NS 

- Cấu hình 

 

Thêm mới danh mục dùng chung 

 Để thêm mới danh mục dùng chung, tại màn hình danh sách loại danh mục, 

người dùng chọn vào nút “Thêm mới”. Giao diện thêm mới được hiển thị và 

người dùng nhập thông tin vào các trường. 
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Cập nhật loại danh mục dùng chung 

 Để cập nhật thông tin loại danh mục dùng chung, tại màn hình danh sách loại 

danh mục, người dùng chọn vào tên loại danh mục cần cập nhật. Thao tác cập 

nhật tương tự như thao tác thêm mới. 

 

Xóa loại danh mục dùng chung 

 Để xóa loại danh mục dùng chung, thực hiện tương tự như hình dưới. 

 

Sau khi nhấn nút “Xóa”, hệ thống sẽ xác nhận người dùng có muốn xóa hay 

không? Nếu có thì nhấn”Có”, không thì nhấn ‘Không”. 

Xem danh sách danh mục của Loại danh mục dùng chung 
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 Để xem danh sách danh mục của Loại danh mục dùng chung, tại màn hình 

Danh sách loại danh mục, người dùng chọn vào loại danh mục cần xem. Giao 

diện hiển thị: 

 

Thêm mới danh sách của danh mục dùng chung 

 Để thêm danh sách cho danh mục dùng chung đã khởi tạo, tại màn hình Danh 

sách loại danh mục, người dùng chọn vào danh mục cần tạo danh sách. Màn 

hình cập nhật loại danh mục dùng chung hiển thị.  

 

 Người dùng chọn “Thêm mới” và thực hiện điền thông tin vào các trường 

thông tin (như hình) và chọn “Lưu”. Trường thông tin Mã danh mục sẽ được tự 

động khởi tạo theo quy ước hệ thống. Ví dụ: Thêm mới danh mục dùng chung 

của loại danh mục là Loại biểu mẫu 
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Chỉnh sửa danh sách của danh mục dùng chung 

 Để cập nhật danh mục cho danh mục dùng chung đã khởi tạo, tại màn hình 

Danh sách loại danh mục, người dùng chọn vào danh mục cần tạo danh sách. 

Màn hình cập nhật loại danh mục dùng chung hiển thị: 

 

 Người dùng chọn vào Tên danh mục cần chỉnh sửa, thực hiện chỉnh sửa và 

chọn “Lưu” 

 

 

 

 

Xóa danh sách của danh mục dùng chung  

 Để xóa danh mục cho danh mục dùng chung đã khởi tạo, tại màn hình Danh 

sách loại danh mục, người dùng chọn vào danh mục cần tạo danh sách. Màn 

hình cập nhật loại danh mục dùng chung hiển thị: 
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 Người dùng tick chọn vào checkbox bên phải tương ứng với Tên danh mục cần 

xóa của Danh mục dùng chung và chọn “Xóa”. Hệ thống hiển thị thông báo, 

nếu đồng ý chọn “OK”, ngược lại chọn “Cancel” 
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IV. Quản lý biểu mẫu 

Chức năng Quản lý biểu mẫu được chia làm 2 phần chức năng chính: Kho biểu 

mẫu và danh sách biểu mẫu. 

 

1. Kho biểu mẫu 

Kho biểu mẫu: Được tổ chức để quản lý tất cả các biểu mẫu sử dụng chung cho 

toàn tỉnh, tùy theo yêu cầu cụ thể cán bộ tài chính tại đơn vị có thể khai thác các biểu 

mẫu có trong kho dùng chung này. 

 

a) Thêm mới biểu mẫu trong kho 

 Để thêm mới biểu mẫu, tại màn hình danh sách biểu mẫu người dùng chọn vào 

nút “Thêm mới”. Giao diện thêm mới được hiển thị và người dùng nhập thông 

tin vào các trường. 
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Chú thích các trường thông tin: 

 Tên: nhập tên của biểu mẫu 

 Cơ quan: chọn từ danh mục cơ quan 

 Loại: chọn từ danh mục loại biểu mẫu 

 Năm: chọn năm dự toán 

 Kiểu biểu mẫu: chọn từ danh mục kiểu biểu mẫu (thu, chi, tổng 

hợp, định mức,…) 

 Mã số: tự động hiển thị sau khi quản trị nhập tất cả thông tin biểu 

mẫu 

b) Cập nhật biểu mẫu trong kho 

 Để cập nhật biểu mẫu, sử dụng các chức năng thao tác trên biểu mẫu, tại màn 

hình danh sách biểu mẫu, người dùng chọn vào tên biểu mẫu cần cập nhật. 

 

 Để thực hiện phân quyền người dùng lập dự toán trên biểu mẫu đã tạo, tại màn 

hình cập nhật biểu mẫu, quản trị hình dưới: chọn chức năng 

 và thực hiện phân quyền bằng cách tick chọn tương 

ứng tên người dùng, có thể phân quyền cho 1 hoặc nhiều người dùng được sử 

dụng biểu mẫu. 
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 Có 2 cách để định nghĩa 1 biểu mẫu: 

 Cách 1: tại màn hình cập nhật biểu mẫu, sử dụng các chức năng hệ thống 

cung cấp để định nghĩa. 

 Thêm dòng: chọn chức năng  để định nghĩa dòng cho 

biểu mẫu. Quản trị nhập tên dòng, chọn cấp cha phụ thuộc (nếu có) và 

chọn “Lưu” để lưu dòng đã tạo. 

 

 Thêm cột: chọn chức năng  để định nghĩa cột cho biểu mẫu.  

Các thông tin: 

 Tên: tên cột 

 Mã số: hệ thống tự động hiển thị 

 Kiểu: chọn kiểu dữ liệu cho cột (kiểu chữ, kiểu số,….) 

 Cấp cha: chọn cột cấp cha của cột khởi tạo, được sử dụng trong 

trường hợp tạo biểu mẫu có tiêu đề nhiều dòng 
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 Có cộng dồn: nếu tick chọn thì sau khi lập dự toán, hệ thống sẽ 

tự động cộng dồn các ô cùng cấp cho ô cấp cha (có kiểu số) 

 Thẩm định: nếu tick chọn thì sau khi dự toán được khởi tạo và 

chuyển đến cho các người dùng thao tác, thì qua mỗi bước thao 

tác hệ thống sẽ tự động sao chép cột dữ liệu, qua mỗi người dùng 

sẽ sinh ra thêm một cột lịch sử và cột này có màu “Xám” người 

dùng chỉ có thể xem thông tin. 

 

 

 Tạo công thức: nếu ô trong biểu mẫu là kết quả tính toán của một chuỗi 

công thức thì quản trị có thể tạo công thức bằng cách chọn chuột phải và 

chọn chức năng “Tạo công thức” 

 

Giao diện định nghĩa công thức hiển thị, quản trị sử dụng các phép tính 

+, -, *, : hoặc các hàm (tương tự các hàm trong file excel) và lấy giá trị 
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từ các dự toán/danh mục đã có để định nghĩa. Sau khi định nghĩa xong, 

quản trị chọn “Lưu” để lưu công thức đã tạo. 

 

 Sau khi chọn dòng ở ô Hàng dự toán, chọn cột ở ô Cột dự toán cần lấy 

giá trị tương ứng, quản trị chọn nút “Thêm công thức” để hệ thống lấy 

thông tin vào trong ô “Công thức”. Quản trị hệ thống chọn để thêm các 

ô giá trị cần tính toán, sử dụng các phép tính +, -, *, /, các hàm sum, 

round,…để thiết lập công thức  và chọn “Lưu” để lưu công thức đã định 

nghĩa. 
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 Cách 2: nhập biểu mẫu từ file excel đã có. Hệ thống sẽ tự động chuyển đổi 

các dòng các cột trong file excel đã có vào trong hệ thống, và công thức đã 

có trong file excel vào các ô tương ứng (nếu file excel có thiết lập công thức 

tính toán) 

Để nhập biểu mẫu excel, tại màn hình cập nhật biểu mẫu, quản trị chọn 

 , giao diện hiển thị: 

 

 Sau khi nhập thành công, hệ thống sẽ chuyển đổi các dòng và các cột đã 

được tạo trong file excel vào biểu mẫu cập nhật, đồng thời các công thức 

đã thiết lập sẽ được định nghĩa tương ứng trong hệ thống 

 

 

BIỂU MẪU ĐƯỢC NHẬP TỪ FILE EXCEL 

 Quản trị có thể chỉnh sửa kiểu dữ liệu của cột (như hình) 
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 Quản trị có thể thêm dòng/ thêm cột tương tự như Cách 1. 

 Nhấn “Lưu” để lưu thông tin biểu mẫu đã định nghĩa sau khi đã hoàn 

tất. 

c) Xuất định dạng biểu mẫu trong kho ra file excel 

 Tại màn hình cập nhật biểu mẫu, người dùng nhấn nút “Xuất excel” để thực 

hiện xuất dữ liệu ra file excel. 

 

 

 

d) Nhập biểu mẫu trong kho từ file excel 

 Xem Định nghĩa biểu mẫu từ file excel (Cách 2) trong Cập nhật biểu mẫu. 
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e) Các thao tác trên biểu mẫu trong kho 

 Thêm dòng trên biểu mẫu: Tại màn hình cập nhật biểu mẫu, người dùng nhấn 

nút “Thêm dòng” để thực hiện thêm dòng nội dung trên biểu mẫu, nhập các 

thông tin tương ứng. 

 

 Chỉnh sửa dòng trên biểu mẫu: Tại màn hình cập nhật biểu mẫu, người dùng 

nhấn chuột phải chọn nút “Chỉnh sửa dòng” để thực hiện chỉnh sửa dòng nội 

dung cho biểu mẫu, nhập các thông tin tương ứng. 

 

 Thiết lập công thức: tại màn hình Cập nhật biểu mẫu, người dùng nhấn chuột 

phải chọn “Tạo công thức” để thiết lập công thức cho ô được chọn. Người dùng 

sử dụng các phép toán ( +, -, *, /) hoặc các hàm (giống các hàm trong excel) 

hoặc sử dụng câu lệnh truy vấn để thiết lập công thức từ các ô thông tin của 

biểu mẫu đang chọn hoặc từ các biểu mẫu khác. 
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 Thêm cột trên biểu mẫu: Tại màn hình cập nhật biểu mẫu, người dùng nhấn 

nút “Thêm cột” để thực hiện thêm cột trên biểu mẫu, nhập các thông tin tương 

ứng. 

 

 Chỉnh sửa cột trên biểu mẫu: Tại màn hình cập nhật biểu mẫu, người dùng 

nhấn vào biểu tượng  bên phải tên cột chọn “Chỉnh sửa cột” tại cột cần chỉnh 

sửa để thực hiện chỉnh sửa cột trên biểu mẫu, nhập các thông tin tương ứng. 

 



Hệ thống thông tin tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp 2019 
 

www.unitech.vn 35 

 

 

 Xóa cột trên biểu mẫu: tại màn hình Cập nhật biểu mẫu, nhấn vào biểu tượng 

 bên phải tên cột chọn và chọn “Xóa cột”. Hệ thống sẽ xác nhận người dùng 

có muốn xóa hay không? Nếu có thì nhấn “OK”, không thì nhấn “Cancel”. 
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 Xóa dòng trên biểu mẫu: tại màn hình Cập nhật biểu mẫu, người dùng click 

chuột phải tại dòng cần xóa và chọn “Xóa dòng”. Hệ thống sẽ xác nhận người 

dùng có muốn xóa hay không? Nếu có thì nhấn “OK”, không thì nhấn 

“Cancel”. 
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 Phân quyền biểu mẫu: tại màn hình Cập nhật biểu mẫu, người dùng chọn 

vào chức năng “Phân quyền người dùng” để phân quyền cho các người dùng 

trong hệ thống được phép truy cập và thao tác trên biểu mẫu. Người dùng lọc 

theo cơ quan, tick chọn vào người dùng cần được phân quyền và chọn “Lưu” 

 

f) Xóa biểu mẫu 

 Để xóa biểu mẫu, chọn biểu mẫu cần xóa và chọn chức năng “Xóa”. 

 

  Sau khi nhấn nút “Xóa”, hệ thống sẽ xác nhận người dùng có muốn xóa 

hay không? Nếu có thì nhấn “OK”, không thì nhấn “Cancel”. 

2. Quản lý biểu mẫu 

Được tổ chức để quản lý danh sách các biểu mẫu sử dụng để xây dựng dự toán 

cho các đơn vị tham gia vào hệ thống. 
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Các chức năng thêm mới, cập nhật, xuất định dạng biểu mẫu ra file excel.... 

thực hiện tương tự như các chức năng Kho biểu mẫu. 

 

V. Lập dự toán 

Được tổ chức để theo dõi dự toán đã được khởi tạo, kiểm tra và phê duyệt. 

Danh sách theo dõi dự toán được được chia thành 4 phần: 

- Danh sách dự toán của tôi: quản lý tất các dự toán do người dùng đó lập 

ra 

- Danh sách dự toán cùng cơ quan: quản lý tất cả các dự toán do những 

người dùng cùng cơ quan lập ra. 

- Danh sách dự toán đã nhận: quản lý tất cả các dự toán được chuyển tới 

người dùng. 

- Danh sách dự toán đã chuyển: quản lý tất cả các dự toán được chuyển xử 

lý cho người người dùng khác. 
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1. Lập dự toán 

 Để thực hiện lập dự toán, người dùng truy cập vào menu Lập dự toán nhấn vào 

nút Thêm mới. 

 

 Nhập các trường thông tin bắt buộc sau đó nhấn Thêm.  

 

Chú thích các trường thông tin: 

 Tên: nhập tên của dự toán 

 Chọn năm: chọn năm của dự toán 

 Kiểu tài liệu: chọn kiểu dự toán ( thu, bổ sung, tổng hợp….) 

 Biểu mẫu được sử dụng: chọn biểu mẫu có trong kho biểu mẫu 

đã được thiết lập cho dự toán. 
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 Biểu mẫu teamplate: chọn biểu mẫu đã được thiết lập cho dự 

toán. 

 Giao diện chuyển về trang Danh sách dự toán, nhấn vào dự toán vừa tạo để 

thực hiện cập nhật, chỉnh sửa dự toán. 

 

 Người dùng nhập liệu vào các ô tương ứng để tạo dự toán cho đơn vị của mình 

hoặc sao chép dữ liệu từ dự toán (file excel) có sẵn và dán vào dự toán. 

 

2. Nhập dự toán từ file excel 

 Người dùng có thể khởi tạo dự toán từ file excel bằng cách chọn vào tên dự 

toán tại danh sách dự toán. 

 Nhấn vào chức năng thêm  
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 Chọn chức năng Nhập BM từ file Excel, nhấn chọn tệp để chọn file excel dự 

toán trong máy tính của người dùng. Nhấn Import để hoàn thành. 

 

 Dữ liệu sẽ được chuyển đổi từ file excel vào dự toán sau khi hệ thống thông 

báo thành công. 

Ghi chú: Các số liệu, công thức có trong file excel sẽ được đưa lên hệ thống. 

3. Chèn dòng bên trên/dưới 

 Trong quá trình khởi tạo/kiểm tra/phê duyệt dự toán, người dùng có thể chèn 

thêm dòng trên/dưới cho dự toán. 

  Để chèn dòng, tại dự toán đang thao tác, người dùng chọn chuột phải tại ô giá 

trị bất kỳ cần chèn thêm dòng trên/dưới (xem hình) 
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 Lưu ý: khi thực hiện chèn dòng, nếu người dùng chọn giá trị ở dòng nào cần 

chèn dòng trên/dưới thì sau khi chèn xong, hệ thống sẽ chèn dòng cùng cấp với 

dòng đã chọn. Sau khi chèn thì người dùng cần thiết lập lại công thức (nếu có) 

cho đúng. 

 

4. Chèn cột bên trái/phải 

 Tương tự như Chèn dòng, trong quá trình khởi tạo/kiểm tra/phê duyệt dự toán, 

người dùng có thể chèn thêm cột trái/phải cho dự toán. 

  Để chèn cột, tại dự toán đang thao tác, người dùng chọn chuột phải tại ô giá trị 

bất kỳ cần chèn thêm cột trái/phải (xem hình) 
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 Lưu ý: Sau khi chèn thì người dùng cần thiết lập lại công thức (nếu có) cho 

đúng. 

 

5. Thêm dòng con 

 Trong quá trình khởi tạo/kiểm tra/phê duyệt dự toán, người dùng có thể chèn 

thêm dòng con cho dòng được chọn trong dự toán. 
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 Lưu ý: sau khi tạo dòng con của dòng đã chọn thành công, người dùng cần 

kiểm tra, thiết lập lại công thức tính toán (nếu có) cho đúng. 

6. Khởi tạo/chỉnh sửa công thức tính toán 

 Trong khi khởi tạo/kiểm tra/phê duyệt dự toán, người dùng có thể khởi 

tạo/chỉnh sửa công thức tính toán để có giá trị đúng 

 Tại giao diện dự toán, người dùng click chuột phải vào ô giá trị cần tạo công 

thức và nhập dấu “=”, chọn tab dự toán cần lấy giá trị, chọn vào giá trị, sau đó 

trở lại dự toán ban đầu, sử dụng các phép tính +, -, *, / hoặc các hàm trong 

excel để khởi tạo công thức. 

 Sau khi công thức được thiết lập, hệ thống tự động tính toán và cho ra giá trị 

của ô đó. 

 

7. Thiết lập cột thẩm định cho dự toán. 

 Để thiết lập cột thẩm định cho dự toán thực hiện như hình dưới: 
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8. Xuất dự toán ra file excel 

 Để xuất dự toán ra file excel, tại Danh sách dự toán, người dùng chọn vào dự 

toán cần xuất file excel. Trên màn hình xem thông tin/cập nhật dự toán người 

dùng chọn chức năng xuất excel  (như hình) 

 

9. Kiểm tra, trình phê duyệt dự toán 

 Để thực hiện việc kiểm tra, trình phê duyệt dự toán, người dùng truy cập vào 

danh sách Quản lý dự toán, Chọn vào tên dự toán cần kiểm tra và trình phê 

duyệt. 
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 Chọn chức năng   “Chuyển” để thực hiện trình phê duyệt hoặc 

chuyển xử lý dự toán. 

 

Sau khi thực hiện thành công chức năng chuyển thì dự toán sẽ được chuyển vào Danh 

sách dự toán đã chuyển. 

Thu hồi dự toán 
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 Tại danh sách này người dùng có thể thu hồi lại dự toán. Bằng cách nhấn vào 

tên dự toán muốn thu hồi. Giao diện chi tiết dự toán hiện ra, nhấn vào chức 

năng thu hồi như hình. 

 

 Nhập vào ý kiến thu hồi sau đó nhấn gửi 

 

 Nếu dự toán được đồng ý cho phép thu hồi. Dự toán sẽ tự động chuyển về 

Danh sách dự toán của tôi. 

10.  Danh sách dự toán chờ phê duyệt 
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 Để xem danh sách dự toán chờ phê duyệt. Truy cập vào menu Lập dự toán, các 

dự toán được chuyển đến người dùng sẽ nằm ở mục Danh sách dự toán đã 

nhận. 

 

11.  Phê duyệt dự toán, yêu cầu chỉnh sửa 

 Để kiểm tra và phê duyệt hoặc yêu cầu chỉnh sửa dự toán, truy cập vào danh 

sách dự toán đã nhận. Nhấn vào dự toán cần thực hiện. 

 

 Nhấn Chuyển   để chuyển cho đơn vị, người dùng tiếp theo. 

 Nhấn Yêu cầu chỉnh sửa   để chuyển trả lại cho đơn 

vị người dùng trước đó. 

 Nhấn vào biểu tượng   để xem dòng luân chuyển của dự toán. 
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 Khi người dùng hoặc đơn vị trước đó có gửi yêu cầu thu hồi dự toán. Chức 

năng Trả lại sẽ hiện đỏ. 

 Nhấn vào chức năng Trả lại để đồng ý cho người dùng hoặc đơn vị trước đó 

thu hồi. 

 

Nhập ý kiến trả lại và nhấn Gửi. 

 

12.  Xem chi tiết dự toán 

 Để xem thông tin chi tiết từng dự toán. Truy cập vào menu Lập dự toán, danh 

sách các dự toán hiện ra, chọn dự toán thuộc danh sách dự toán cần xem và 

nhấn vào tên dự toán đó. 
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VI. Lập dự toán bổ sung 

Được tổ chức để theo dõi dự toán bổ sung đã được khởi tạo, kiểm tra và phê 

duyệt. Danh sách theo dõi dự toán được được chia thành 4 phần: 

- Danh sách dự toán bổ sung của tôi: quản lý tất các dự toán do người dùng 

đó lập ra 

- Danh sách dự toán bổ sung cùng cơ quan: quản lý tất cả các dự toán do 

những người dùng cùng cơ quan lập ra. 

- Danh sách dự toán bổ sung đã nhận: quản lý tất cả các dự toán được 

chuyển tới người dùng. 

- Danh sách dự toán bổ sung đã chuyển: quản lý tất cả các dự toán được 

chuyển xử lý cho người người dùng khác. 

1. Lập dự toán bổ sung 

 Để thực hiện lập dự toán bổ sung, người dùng truy cập vào menu Lập dự toán 

nhấn vào nút Thêm mới. 
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 Nhập các trường thông tin bắt buộc sau đó nhấn Thêm.  

 

Chú thích các trường thông tin: 

 Tên: nhập tên của dự toán 

 Chọn năm: chọn năm của dự toán 

 Kiểu tài liệu: chọn kiểu dự toán ( thu, bổ sung, tổng hợp….) 

 Biểu mẫu được sử dụng: chọn biểu mẫu có trong kho biểu mẫu 

đã được thiết lập cho dự toán. 

 Biểu mẫu teamplate: chọn biểu mẫu đã được thiết lập cho dự 

toán. 
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 Giao diện chuyển về trang Danh sách dự toán, nhấn vào dự toán vừa tạo để 

thực hiện cập nhật, chỉnh sửa dự toán. 

 

 Người dùng nhập liệu vào các ô tương ứng để tạo dự toán cho đơn vị của mình 

hoặc sao chép dữ liệu từ dự toán (file excel) có sẵn và dán vào dự toán. 

 

KHỞI TẠO DỰ TOÁN 

2. Nhập dự toán bổ sung từ file excel 

 Người dùng có thể khởi tạo dự toán bổ sung từ file excel bằng cách chọn vào 

tên dự toán bổ sung tại danh sách dự toán bổ sung của tôi. 

 Nhấn vào chức năng thêm  
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 Chọn chức năng Nhập BM từ file Excel, nhấn chọn tệp để chọn file excel dự 

toán bổ sung trong máy tính của người dùng. Nhấn Import để hoàn thành. 

 

 Dữ liệu sẽ được chuyển đổi từ file excel vào dự toán bổ sung sau khi hệ thống 

thông báo thành công. 

Ghi chú: Các số liệu, công thức có trong file excel sẽ được đưa lên hệ thống. 

3. Chèn dòng bên trên/dưới 

 Trong quá trình khởi tạo/kiểm tra/phê duyệt dự toán bổ sung, người dùng có 

thể chèn thêm dòng trên/dưới cho dự toán. 

  Để chèn dòng, tại dự toán bổ sung đang thao tác, người dùng chọn chuột phải 

tại ô giá trị bất kỳ cần chèn thêm dòng trên/dưới (xem hình) 
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 Lưu ý: khi thực hiện chèn dòng, nếu người dùng chọn giá trị ở dòng nào cần 

chèn dòng trên/dưới thì sau khi chèn xong, hệ thống sẽ chèn dòng cùng cấp với 

dòng đã chọn. Sau khi chèn thì người dùng cần thiết lập lại công thức (nếu có) 

cho đúng. 

 

4. Chèn cột bên trái/phải 

 Tương tự như Chèn dòng, trong quá trình khởi tạo/kiểm tra/phê duyệt dự toán 

bổ sung, người dùng có thể chèn thêm cột trái/phải cho dự toán. 

  Để chèn cột, tại dự toán đang thao tác, người dùng chọn chuột phải tại ô giá trị 

bất kỳ cần chèn thêm cột trái/phải (xem hình) 
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 Lưu ý: Sau khi chèn thì người dùng cần thiết lập lại công thức (nếu có) cho 

đúng. 

 

5. Thêm dòng con 

 Trong quá trình khởi tạo/kiểm tra/phê duyệt dự toán bổ sung, người dùng có 

thể chèn thêm dòng con cho dòng được chọn trong dự toán. 
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THÊM DÒNG CON CỦA DÒNG CẤP CHA ĐÃ CHỌN 

 Lưu ý: sau khi tạo dòng con của dòng đã chọn thành công, người dùng cần 

kiểm tra, thiết lập lại công thức tính toán (nếu có) cho đúng. 

6. Khởi tạo/chỉnh sửa công thức tính toán 

 Trong khi khởi tạo/kiểm tra/phê duyệt dự toán bổ sung, người dùng có thể khởi 

tạo/chỉnh sửa công thức tính toán để có giá trị đúng 

 Tại giao diện dự toán, người dùng click chuột phải vào ô giá trị cần tạo công 

thức và nhập dấu “=”, chọn tab dự toán cần lấy giá trị, chọn vào giá trị, sau đó 

trở lại dự toán ban đầu, sử dụng các phép tính +, -, *, / hoặc các hàm trong 

excel để khởi tạo công thức. 

 Sau khi công thức được thiết lập, hệ thống tự động tính toán và cho ra giá trị 

của ô đó. 

 

7. Thiết lập cột thẩm định cho dự toán. 

 Để thiết lập cột thẩm định cho dự toán bổ sung thực hiện như hình dưới: 
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 Đặt cột thẩm định thành công 

 

8. Xuất dự toán bổ sung ra file excel 

 Để xuất dự toán bổ sung ra file excel, tại Danh sách dự toán bổ sung, người 

dùng chọn vào dự toán cần xuất file excel. Trên màn hình xem thông tin/cập 

nhật dự toán người dùng chọn chức năng xuất excel  (như hình) 
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9. Kiểm tra, trình phê duyệt dự toán bổ sung 

 Để thực hiện việc kiểm tra, trình phê duyệt dự toán bổ sung, người dùng truy 

cập vào menu Dự toán bổ sung, Chọn vào tên dự toán cần kiểm tra và trình phê 

duyệt. 

 

 Chọn chức năng   “Chuyển” để thực hiện trình phê duyệt hoặc 

chuyển xử lý dự toán. 
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 Sau khi thực hiện thành công chức năng chuyển thì dự toán sẽ được chuyển vào 

Danh sách dự toán bổ sung đã chuyển. 

 

 Tại danh sách dự toán bổ sung đã chuyển người dùng có thể thu hồi lại dự toán. 

Bằng cách nhấn vào tên dự toán muốn thu hồi. Giao diện chi tiết dự toán hiện 

ra, nhấn vào chức năng thu hồi như hình. 
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 Nhập vào ý kiến thu hồi sau đó nhấn gửi 

 

 Nếu dự toán được đồng ý cho phép thu hồi. Dự toán sẽ tự động chuyển về 

Danh sách dự toán bổ sung của tôi hoặc danh sách dự toán bổ sung đã nhận. 

10. Danh sách dự toán bổ sung chờ phê duyệt 

 Để xem danh sách dự toán chờ phê duyệt. Truy cập vào menu Dự toán bổ sung, 

các dự toán được chuyển đến người dùng sẽ nằm ở mục Danh sách dự toán bổ 

sung đã nhận. 
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11. Phê duyệt dự toán, yêu cầu chỉnh sửa 

 Để kiểm tra và phê duyệt hoặc yêu cầu chỉnh sửa dự toán bổ sung, truy cập vào 

danh sách dự toán bổ sung đã nhận. Nhấn vào dự toán cần thực hiện. 

 

 Nhấn Chuyển   để chuyển cho đơn vị, người dùng tiếp theo 

 Nhấn Yêu cầu chỉnh sửa   để chuyển trả lại cho đơn 

vị người dùng trước đó. 

 Nhấn vào biểu tượng   để xem dòng luân chuyển của dự toán. 

 Khi người dùng hoặc đơn vị trước đó có gửi yêu cầu thu hồi dự toán. Chức 

năng Trả lại sẽ hiện đỏ. 

 Nhấn vào chức năng Trả lại để đồng ý cho người dùng hoặc đơn vị trước đó 

thu hồi. 
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 Nhập ý kiến trả lại và nhấn Gửi. 

 

12. Xem chi tiết dự toán bổ sung 

 Để xem thông tin chi tiết từng dự toán bổ sung. Truy cập vào menu Dự toán bổ 

sung, danh sách các dự toán hiện ra, chọn dự toán thuộc danh sách dự toán bổ 

sung cần xem. Nhấn vào tên dự toán bổ sung cần xem để xem chi tiết, cập nhật 

chỉnh sửa cho dự toán đó. 
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VII. Lập dự toán trung hạn 

Được tổ chức để theo dõi dự toán trung hạn đã được khởi tạo, kiểm tra và phê 

duyệt. Danh sách theo dõi dự toán được được chia thành 4 phần: 

- Danh sách dự toán trung hạn của tôi: quản lý tất các dự toán do người 

dùng đó lập ra 

- Danh sách dự toán trung hạn cùng cơ quan: quản lý tất cả các dự toán do 

những người dùng cùng cơ quan lập ra. 

- Danh sách dự toán trung hạn đã nhận: quản lý tất cả các dự toán được 

chuyển tới người dùng. 

- Danh sách dự toán trung hạn đã chuyển: quản lý tất cả các dự toán được 

chuyển xử lý cho người người dùng khác. 

1. Lập dự toán trung hạn 

 Để thực hiện lập dự toán trung hạn, người dùng truy cập vào menu Dự toán 

trung hạn nhấn vào nút Thêm mới. 
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 Nhập các trường thông tin bắt buộc sau đó nhấn Thêm.  

 

Chú thích các trường thông tin: 

 Tên: nhập tên của dự toán 

 Chọn năm: chọn năm của dự toán 

 Kiểu tài liệu: chọn kiểu dự toán trung hạn 

 Biểu mẫu được sử dụng: chọn biểu mẫu có trong kho biểu mẫu 

đã được thiết lập cho dự toán. 

 Biểu mẫu teamplate: chọn biểu mẫu đã được thiết lập cho dự 

toán. 
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 Giao diện chuyển về trang Danh sách dự toán trung hạn, nhấn vào dự toán vừa 

tạo để thực hiện cập nhật, chỉnh sửa dự toán. 

 

 Người dùng nhập liệu vào các ô tương ứng để tạo dự toán cho đơn vị của mình 

hoặc sao chép dữ liệu từ dự toán (file excel) có sẵn và dán vào dự toán. 

 

2. Nhập dự toán trung hạn từ file excel 

 Người dùng có thể khởi tạo dự toán trung hạn từ file excel bằng cách chọn vào 

tên dự toán trung hạn tại danh sách dự toán trung hạn của tôi. 

 Nhấn vào chức năng thêm  
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 Chọn chức năng Nhập BM từ file Excel, nhấn chọn tệp để chọn file excel dự 

toán trung hạn trong máy tính của người dùng. Nhấn Import để hoàn thành. 

 

 Dữ liệu sẽ được chuyển đổi từ file excel vào dự toán trung hạn sau khi hệ thống 

thông báo thành công. 

Ghi chú: Các số liệu, công thức có trong file excel sẽ được đưa lên hệ thống. 

3. Chèn dòng bên trên/dưới 

 Trong quá trình khởi tạo/kiểm tra/phê duyệt dự toán trung hạn, người dùng có 

thể chèn thêm dòng trên/dưới cho dự toán. 

  Để chèn dòng, tại dự toán trung hạn đang thao tác, người dùng chọn chuột phải 

tại ô giá trị bất kỳ cần chèn thêm dòng trên/dưới (xem hình) 
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 Lưu ý: khi thực hiện chèn dòng, nếu người dùng chọn giá trị ở dòng nào cần 

chèn dòng trên/dưới thì sau khi chèn xong, hệ thống sẽ chèn dòng cùng cấp với 

dòng đã chọn. Sau khi chèn thì người dùng cần thiết lập lại công thức (nếu có) 

cho đúng. 

 

4. Chèn cột bên trái/phải 

 Tương tự như Chèn dòng, trong quá trình khởi tạo/kiểm tra/phê duyệt dự toán 

trung hạn, người dùng có thể chèn thêm cột trái/phải cho dự toán. 

  Để chèn cột, tại dự toán đang thao tác, người dùng chọn chuột phải tại ô giá trị 

bất kỳ cần chèn thêm cột trái/phải (xem hình) 
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 Lưu ý: Sau khi chèn thì người dùng cần thiết lập lại công thức (nếu có) cho 

đúng. 

 

5. Thêm dòng con 

 Trong quá trình khởi tạo/kiểm tra/phê duyệt dự toán trung hạn, người dùng có 

thể chèn thêm dòng con cho dòng được chọn trong dự toán. 
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 Lưu ý: sau khi tạo dòng con của dòng đã chọn thành công, người dùng cần 

kiểm tra, thiết lập lại công thức tính toán (nếu có) cho đúng. 

6. Khởi tạo/chỉnh sửa công thức tính toán 

 Trong khi khởi tạo/kiểm tra/phê duyệt dự toán trung hạn, người dùng có thể 

khởi tạo/chỉnh sửa công thức tính toán để có giá trị đúng 

 Tại giao diện dự toán, người dùng click chuột phải vào ô giá trị cần tạo công 

thức và nhập dấu “=”, chọn tab dự toán cần lấy giá trị, chọn vào giá trị, sau đó 

trở lại dự toán ban đầu, sử dụng các phép tính +, -, *, / hoặc các hàm trong 

excel để khởi tạo công thức. 

 Sau khi công thức được thiết lập, hệ thống tự động tính toán và cho ra giá trị 

của ô đó. 
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7. Thiết lập cột thẩm định cho dự toán. 

 Để thiết lập cột thẩm định cho dự toán trung hạn thực hiện như hình dưới: 

 

8. Xuất dự toán trung hạn ra file excel 

 Để xuất dự toán trung hạn ra file excel, tại Danh sách dự toán trung hạn, 

người dùng chọn vào dự toán cần xuất file excel. Trên màn hình xem thông 

tin/cập nhật dự toán người dùng chọn chức năng xuất excel  (như hình) 
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9. Kiểm tra, trình phê duyệt dự toán trung hạn 

 Để thực hiện việc kiểm tra, trình phê duyệt dự toán trung hạn, người dùng truy 

cập vào menu Dự toán trung hạn, Chọn vào tên dự toán cần kiểm tra và trình 

phê duyệt. 

 

 Chọn chức năng   “Chuyển” để thực hiện trình phê duyệt hoặc 

chuyển xử lý dự toán. 
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 Sau khi thực hiện thành công chức năng chuyển thì dự toán sẽ được chuyển vào 

Danh sách dự toán trung hạn đã chuyển. 

 

 Tại danh sách dự toán trung hạn đã chuyển người dùng có thể thu hồi lại dự 

toán. Bằng cách nhấn vào tên dự toán muốn thu hồi. Giao diện chi tiết dự toán 

hiện ra, nhấn vào chức năng thu hồi như hình. 
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 Nhập vào ý kiến thu hồi sau đó nhấn gửi 

 

 Nếu dự toán được đồng ý cho phép thu hồi. Dự toán sẽ tự động chuyển về 

Danh sách dự toán trung hạn của tôi hoặc danh sách dự toán trung hạn đã nhận. 

10.  Danh sách dự toán trung hạn chờ phê duyệt 

 Để xem danh sách dự toán chờ phê duyệt. Truy cập vào menu Dự toán trung 

hạn, các dự toán được chuyển đến người dùng sẽ nằm ở mục Danh sách dự 

toán trung hạn đã nhận. 
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11. Phê duyệt dự toán, yêu cầu chỉnh sửa 

 Để kiểm tra và phê duyệt hoặc yêu cầu chỉnh sửa dự toán trung hạn, truy cập 

vào danh sách dự toán trung hạn đã nhận. Nhấn vào dự toán cần thực hiện. 

 

 Nhấn Chuyển   để chuyển cho đơn vị, người dùng tiếp theo 

 Nhấn Yêu cầu chỉnh sửa   để chuyển trả lại cho đơn 

vị người dùng trước đó. 

 Nhấn vào biểu tượng   để xem dòng luân chuyển của dự toán. 

 Khi người dùng hoặc đơn vị trước đó gửi yêu cầu thu hồi dự toán. Chức năng 

Trả lại sẽ hiện đỏ. 

 Nhấn vào chức năng Trả lại để đồng ý cho người dùng hoặc đơn vị trước đó 

thu hồi. Nhập ý kiến trả lại và nhấn Gửi. 
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12. Xem chi tiết dự toán trung hạn 

 Để xem thông tin chi tiết từng dự toán trung hạn. Truy cập vào menu Dự toán 

trung hạn, danh sách các dự toán hiện ra, chọn dự toán thuộc danh sách dự toán 

trung hạn cần xem. Nhấn vào tên dự toán trung hạn cần xem để xem chi tiết, 

cập nhật chỉnh sửa cho dự toán đó. 

 

 

VIII. Theo dõi số liệu thu chi 

1. Thêm mới thông tin thu chi ngân sách 

 Truy cập vào menu Theo dõi số liệu thu chi chọn Báo cáo thu chi, chọn chức 

năng thêm mới. 
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 Điều thông tin vào các trường, sau đó nhấn Gửi. 

 

 Nhập số liệu thu chi ngân sách sau đó nhấn Lưu. 

 

2. Import thông tin thu chi ngân sách 

 Để import thông tin thu chi ngân sách thực hiện như hình sau: 
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 Chọn file thu chi cần import nhấn Nhập dữ liệu để hoàn thành 

 

3. Cập nhật thông tin thu chi ngân sách 

 Để cập nhật thông tin thu chi ngân sách, nhấn vào tên thu chi ngân sách cần cập 

nhật. Sau đó thực hiện cập nhật lại các thông tin thu chi ngân sách. 

 

4. Xóa thông tin thu chi ngân sách 
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 Để xóa thông tin thu chi ngân sách. Chọn khoản thời gian thu chi ngân sách cần 

xóa. Nhấn vào nút xóa. 

 

5. Tìm kiếm thông tin thu chi ngân sách 

 Để tìm kiếm thông tin thu chi ngân sách thực hiện như hình dưới. 

 

6. Xem danh sách thông tin thu chi ngân sách 

 Để xem danh sách thông tin thu chi ngân sách, nhấn vào khoảng thời gian thu 

chi muốn xem. Giao diện xuất hiện như hình bên dưới: 
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 Để thêm mới thông tin chi tiết của thu chi ngân sách. Ta thực hiện lần lượt theo 

các bước: 

 Bước 1: Chọn tab Thu nếu muốn thêm danh sách chi tiết của Thu ngân 

sách, hoặc chọn tab Chi nếu muốn thêm danh sách chi tiết của Chi ngân sách. 

 Bước 2: Nhấn vào Thêm mới nhập đầy đủ thông tin có trong form như 2 

hình dưới. 

 Thêm danh sách chi tiết Thu ngân sách:  

 

 Thêm mới danh sách chi tiết Chi ngân sách: 

 

7. Xem biểu đồ thu chi ngân sách 

 Để xem biểu đồ thu chi ngân sách nhấn vào tab chức năng Biểu đồ 
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IX. Báo cáo quyết toán 

Được tổ chức để theo dõi báo cáo quyết toán đã được khởi tạo, kiểm tra và xét  

duyệt. Danh sách theo dõi quyết toán được được chia thành 4 phần: 

- Danh sách báo cáo quyết toán của tôi: quản lý tất các dự toán do người 

dùng đó lập ra 

- Danh sách báo cáo quyết toán cùng cơ quan: quản lý tất cả các dự toán 

do những người dùng cùng cơ quan lập ra. 

- Danh sách báo cáo quyết toán đã nhận: quản lý tất cả các dự toán được 

chuyển tới người dùng. 

- Danh sách báo cáo quyết toán đã chuyển: quản lý tất cả các dự toán được 

chuyển xử lý cho người người dùng khác. 

1. Lập báo cáo quyết toán 

 Để thực hiện lập báo cáo quyết toán, người dùng truy cập vào menu Báo cáo 

quyết toán nhấn vào nút Thêm mới. 
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 Nhập các trường thông tin bắt buộc sau đó nhấn Thêm.  

 

 Giao diện chuyển về trang Danh sách báo cáo quyết toán, nhấn vào quyết toán 

vừa tạo để thực hiện cập nhật, chỉnh sửa quyết toán. 
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 Người dùng nhập liệu vào các ô tương ứng để tạo quyết toán cho đơn vị của 

mình hoặc sao chép dữ liệu từ file quyết toán (file excel) có sẵn và dán vào 

quyết toán. 

 

2. Nhập báo cáo quyết toán từ file excel 

 Người dùng có thể khởi tạo báo cáo quyết toán từ file excel bằng cách chọn 

vào tên báo cáo quyết toán tại danh sách báo cáo quyết toán của tôi. 

 Nhấn vào chức năng thêm  
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 Chọn chức năng Nhập BM từ file Excel, nhấn chọn tệp để chọn file excel báo 

cáo quyết toán trong máy tính của người dùng. Nhấn Import để hoàn thành. 

 

 Dữ liệu sẽ được chuyển đổi từ file excel vào báo cáo quyết toán sau khi hệ 

thống thông báo thành công. 

Ghi chú: Các số liệu, công thức có trong file excel sẽ được đưa lên hệ thống. 

3. Chèn dòng bên trên/dưới 

 Trong quá trình khởi tạo/kiểm tra/phê duyệt báo cáo quyết toán, người dùng có 

thể chèn thêm dòng trên/dưới cho quyết toán. 

  Để chèn dòng, tại báo cáo quyết toán đang thao tác, người dùng chọn chuột 

phải tại ô giá trị bất kỳ cần chèn thêm dòng trên/dưới (xem hình) 
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 Lưu ý: khi thực hiện chèn dòng, nếu người dùng chọn giá trị ở dòng nào cần 

chèn dòng trên/dưới thì sau khi chèn xong, hệ thống sẽ chèn dòng cùng cấp với 

dòng đã chọn. Sau khi chèn thì người dùng cần thiết lập lại công thức (nếu có) 

cho đúng. 

 

4. Chèn cột bên trái/phải 

 Tương tự như Chèn dòng, trong quá trình khởi tạo/kiểm tra/phê duyệt báo cáo 

quyết toán, người dùng có thể chèn thêm cột trái/phải cho quyết toán. 

  Để chèn cột, tại quyết toán đang thao tác, người dùng chọn chuột phải tại ô giá 

trị bất kỳ cần chèn thêm cột trái/phải (xem hình) 
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 Lưu ý: Sau khi chèn thì người dùng cần thiết lập lại công thức (nếu có) cho 

đúng. 

 

5. Thêm dòng con 

 Trong quá trình khởi tạo/kiểm tra/phê duyệt báo cáo quyết toán, người dùng có 

thể chèn thêm dòng con cho dòng được chọn trong quyết toán. 
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 Lưu ý: sau khi tạo dòng con của dòng đã chọn thành công, người dùng cần 

kiểm tra, thiết lập lại công thức tính toán (nếu có) cho đúng. 

6. Khởi tạo/chỉnh sửa công thức tính toán 

 Trong khi khởi tạo/kiểm tra/phê duyệt báo cáo quyết toán, người dùng có thể 

khởi tạo/chỉnh sửa công thức tính toán để có giá trị đúng 

 Tại giao diện quyết toán, người dùng click chuột phải vào ô giá trị cần tạo công 

thức và nhập dấu “=”, chọn tab quyết toán cần lấy giá trị, chọn vào giá trị, sau 

đó trở lại quyết toán ban đầu, sử dụng các phép tính +, -, *, / hoặc các hàm 

trong excel để khởi tạo công thức. 

 Sau khi công thức được thiết lập, hệ thống tự động tính toán và cho ra giá trị 

của ô đó. 

 

7. Thiết lập cột thẩm định cho quyết toán. 

 Để thiết lập cột thẩm định cho báo cáo quyết toán thực hiện như hình dưới: 
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8. Xuất báo cáo quyết toán ra file excel 

 Để xuất báo cáo quyết toán ra file excel, tại Danh sách báo cáo quyết toán, 

người dùng chọn vào quyết toán cần xuất file excel. Trên màn hình xem thông 

tin/cập nhật quyết toán người dùng chọn chức năng xuất excel  (như 

hình) 

 

9. Trình xét duyệt, trình thẩm định báo cáo quyết toán 

 Trình xét duyệt hoặc trình thẩm định báo cáo quyết toán, người dùng truy cập 

vào menu Báo cáo quyết toán, Chọn vào tên quyết toán cần trình phê duyệt 

hoặc trình thẩm định. 
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 Chọn chức năng   “Chuyển” để thực hiện trình xét duyệt hoặc trình 

thẩm định 

 

Sau khi thực hiện thành công chức năng chuyển thì quyết toán sẽ được chuyển vào 

Danh sách báo cáo quyết toán đã chuyển. 
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 Tại danh sách báo cáo quyết toán đã chuyển người dùng có thể thu hồi lại 

quyết toán. Bằng cách nhấn vào tên quyết toán muốn thu hồi. Giao diện chi tiết 

quyết toán hiện ra, nhấn vào chức năng thu hồi như hình. 

 

 Nhập vào ý kiến thu hồi sau đó nhấn gửi 

 

 Nếu quyết toán được đồng ý cho phép thu hồi. Quyết toán sẽ tự động chuyển 

về Danh sách báo cáo quyết toán của tôi hoặc danh sách báo cáo quyết toán đã 

nhận. 

10. Danh sách báo cáo quyết toán chờ xét duyệt, chờ thẩm định 

 Để xem danh sách quyết toán chờ xét duyệt, chờ thẩm định. Truy cập vào 

menu Báo cáo quyết toán, các quyết toán được chuyển đến người dùng sẽ nằm 

ở mục Danh sách báo cáo quyết toán đã nhận. 
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11. Xét duyệt, thẩm định quyết toán, yêu cầu chỉnh sửa 

  Xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán, truy cập vào danh sách báo cáo quyết 

toán đã nhận. Nhấn vào quyết toán cần thực hiện. 

 

 Nhấn Chuyển   để chuyển cho đơn vị, người dùng tiếp theo 

 Nhấn Yêu cầu chỉnh sửa   để chuyển trả lại cho đơn 

vị người dùng trước đó. 

 Nhấn vào biểu tượng   để xem dòng luân chuyển của quyết toán. 

 Khi người dùng hoặc đơn vị trước đó có gửi yêu cầu thu hồi quyết toán. Chức 

năng Trả lại sẽ hiện đỏ. 

 Nhấn vào chức năng Trả lại để đồng ý cho người dùng hoặc đơn vị trước đó 

thu hồi. 
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 Nhập ý kiến trả lại và nhấn Gửi. 

 

12. Xem chi tiết quyết toán 

 Để xem thông tin chi tiết từng báo cáo quyết toán. Truy cập vào menu Báo cáo 

quyết toán, danh sách các quyết toán hiện ra, chọn quyết toán thuộc danh sách 

báo cáo quyết toán cần xem. Nhấn vào tên quyết toán cần xem để xem chi tiết, 

cập nhật chỉnh sửa cho quyết toán đó. 

 

 

 

 


