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PHẦN I: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM  

I. Mục tiêu xây dựng phần mềm 

- Nâng cao chất lượng, cung cấp đầy đủ thông tin để lãnh đạo quản lý, 

điều hành công việc. 

- Tạo điều kiện thuận lợi để Lãnh đạo cùng một văn bản có thể phân phối 

công việc cho nhiều phòng ban, giám sát công việc thông tin luân chuyển của 

văn bản. 

II. Các tính năng nổi bật của phần mềm 

- Kế thừa các tiện ích mà Q-Office mang lại: Có thể dùng chung dữ liệu 

trên nền tảng Q-Office (Hệ thống nền, hệ thống người dùng-user, mật khẩu; hệ 

thống phòng ban, chức vụ). 

- Quản lý, xử lý công việc tập trung: tiết kiệm thời gian cho việc cập nhật 

công việc phát huy hiệu quả của phần mềm cũng như hệ thống Q-Office.  

- Dễ dàng triển khai đưa vào sử dụng: Giao diện thân thiện với người 

dùng theo các tiêu chuẩn trên nền Q-Office. 

- Quản lý các nội dung công việc, nhiệm vụ được giao 

- Chuyển thông báo kết luận cho từng bộ phận, đơn vị  

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện các nội dung theo thông báo kết luận. 

- Quản lý tình trạng các kết quả thực hiện nội dung thông báo kết luận.  

- Hỗ trợ công tác tổng hợp - thống kê. 

- Phần mềm hữu ích khi kết nối mạng internet. 

- Có nhiều trạng thái thông báo cho người dùng như gấp, trễ, quá hạn. 

Những trạng thái này sẽ dựa vào thời gian hoàn thành xử lý công việc nhiệm vụ 

được giao. 
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PHẦN II: CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA NGƯỜI XỬ LÝ 

 Để sử dụng với vai trò là một người xử lý, người sử dụng sau khi đăng 

nhập hệ thống thành công sẽ xuất hiện màn hình chính sau khi đăng nhập như 

sau: 

 
 Các chức năng chính của người xử lý ở menu trái màn hình 
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TÊN MÔ TẢ 

CÔNG VIỆC CHƯA XỬ LÝ 

Cá nhân xử lý Thể hiện những công việc nhiệm vụ được 

giao cho người xử lý để xử lý 

Công việc giám sát Thể hiện những công việc với vai trò là 

người giám sát, người xử lý sẽ vào mục này 

để gửi ý kiến giám sát của công việc được 

giao. 

Công việc đã giao Thể hiện những công việc người xử lý (lãnh 

đạo) không trực tiếp xử lý công việc mà 

phân công cho người khác xử lý(chuyên 

viên) 

Công việc phối hợp Thể hiện những công việc với vai trò là 

người phối hợp xử lý công việc nhiệm vụ 

được giao, người xử lý với vai trò là người 

phối hợp sẽ gửi ý kiến phối hợp xử lý công 

việc trong mục này. 

CÔNG VIỆC ĐÃ XỬ LÝ 

Xử lý hoàn thành Thể hiện những công việc đã xử lý xong 

Giám sát hoàn thành Thể hiện những công việc đã gửi ý kiến 

giám sát  

Công việc đã giao hoàn thành Thể hiện tất cả công việc đã giao xử lý hoàn 

thành 

Phối hợp hoàn thành Thể hiện những công việc đã gửi ý kiến 

phối hợp 

TÌM KIẾM, THỐNG KÊ 

Tìm kiếm thống kê  Thể hiện những tiêu chí thống kê về phòng 

ban xử lý nếu được phân quyền. 

Tìm kiếm thống kê cá nhân Thể hiện những tiêu chí thống kê về cá nhân 

xử lý nếu được phân quyền 

Biểu đồ tổng hợp Thể hiện thống kê theo biểu đồ 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHẦN III: LÃNH ĐẠO PHÒNG BAN XỬ LÝ HOẶC PHÂN VIỆC CHO 

CHUYÊN VIÊN 

Nếu phòng ban được chọn để xử lý công việc nhiệm vụ được giao thì 

Lãnh đạo của phòng ban đó sẽ đăng nhập tài khoản và xử lý hoặc phân quyền xử 

lý cho các chuyên viên trong phòng để xử lý. Màn hình sau khi lãnh đạo đăng 

nhập xuất hiện như sau: 
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Người dùng click chọn vào biểu tượng (2) để xem nội dung chi tiết, màn 

hình sẽ xuất hiện như sau: 

 
Màn hình sau khi lãnh đạo click vào nội dung tiêu đề công việc như biểu 

tượng (1) xuất hiện như sau: 



5 

 

Lãnh đạo phòng ban muốn xử lý công việc nào thì chọn vào tiêu đề của 

công việc đó, sau đó lãnh đạo muốn trực tiếp xử lý báo cáo kết quả thì vào 

thông tin xử lý và sẽ khai báo những thông tin trên giao diện sau: 

 
 

(1)  Nhập nội dung kết quả xử lý 
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(2)  Chọn tệp đính kèm (nếu có) 

(3)  Chọn báo cáo kết quả để gửi kết quả xử lý. 

Lãnh đạo phòng ban nếu không trực tiếp xử lý mà muốn phân cho chuyên 

viên của phòng để xử lý thì vào phần phân việc xử lý thực hiện các bước như 

sau: 

 

 Vào phần phân việc xử lý khai báo đầy đủ nội dung từ (4) đến (7). 

(4)  Chọn người xử lý chính 

(5)  Nhập nội dung yêu cầu 

(6)  Chọn thời hạn hoàn thành công việc 

(7)  Chọn chuyển công việc để chuyển việc cho người xử lý  

Lãnh đạo có thể một công việc chuyển cùng một lúc chuyển cho nhiều 

người chuyên viên trong phòng để xử lý văn bản. Sau khi đã chuyển Lãnh đạo 

có thể chỉnh sửa, phân quyền xử lý lại. Để thực hiện việc chỉnh sửa Lãnh đạo 

phòng thực hiện các bước từ (8) đến (11).  

   (8)or(9)  Chọn chuyên viên muốn chỉnh sửa yêu cầu 

   (10) Chọn sửa phân việc 

   (11) Chọn nếu muốn hủy phân việc cho chuyên viên đó 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN IV: CHUYÊN VIÊN PHÒNG BAN XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

 Chuyên viên được chọn để xử lý văn bản sau khi đăng nhập tài khoản của 

mình màn hình sẽ xuất hiện như sau: 
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  Chuyên viên vào (1) sau đó click vào (2) để xem nội dung chi tiết công 

việc, nhiệm vụ được giao. Màn hình sẽ xuất hiện như sau: 

 

 Chuyên viên thực hiện các bước như giao diện trên 

(1)  Nhập nội dung xử lý 

(2)  Click vào duyệt để đính kèm tệp tin 

(3)  Chọn báo cáo kết quả. 

 

 

 

PHẦN V: PHÒNG BAN ĐƯỢC CHỌN GIÁM SÁT 

Phòng ban được chọn giám sát công việc nhiệm vụ được giao, nếu muốn 

gửi ý kiến giám sát thì chọn vào tiêu đề của nội dung yêu cầu, màn hình  xuất 

hiện như sau: 
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 Để xem thông tin chi tiết của công việc và gửi ý kiến giám sát thì click 

vào biểu tượng (1), màn hình xuất hiện như sau: 

 

 

Người dùng sẽ nhập nội dung ý kiến giám sát vào (1), nếu có tệp tin đính 

kèm thì chọn duyệt (2), sau đó chọn gửi ý kiến (3) để gửi ý kiến. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN VI: TÌM KIẾM, THỐNG KÊ 

I.Tiềm kiếm thống kê 

Người dùng được phân quyền thống kê tất cả các phòng ban thì sau khi 

chọn vào mục thống kê, màn hình sẽ xuất hiện như sau: 
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Người dùng muốn thống kê theo tiêu chí nào thì chọn tiêu chí đó 

(1)  Thống kê theo Chọn phòng ban xử lý 

(2)  Thống kê theo Số ký hiệu 

(3)  Thống kê theo ngày thông báo 

(4)  Thống kê theo quý theo năm 

(5)  Thống kê theo trạng thái 

(6)  Thống kê theo kiểu hiển thị 

(7)  Thống kê theo tháng 

(8)  Click tìm kiếm sau khi đã chọn tiêu chí cần tìm 

Sau khi chọn tiêu chí thống kê rồi click vào tìm kiếm thì hệ thống sẽ hiển 

thị kết quả mà người dùng cần thống kê. Người dùng muốn xuất file ra word thì 

chọn biểu tượng (9). 

* Lưu ý: Người dùng không được phân quyền thống kê tất cả các phòng ban thì 

sau khi chọn tìm kiếm thống kê sẽ chỉ nhìn thấy kết quả thống kê của phòng 

mình. 

II. Tìm kiếm thống kê cá nhân 

Người dùng được phân quyền thống kê tất cả các cá nhân của các phòng 

ban thì vào tìm kiếm thống kê cá nhân, màn hình xuất hiện như sau: 
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Người dùng muốn thống kê theo tiêu chí nào thì chọn tiêu chí đó 

(1)  Thống kê theo Chọn người xử lý 

(2)  Thống kê theo Số ký hiệu 

(3)  Thống kê theo ngày thông báo 

(4)  Thống kê theo quý theo năm 

(5)  Thống kê theo trạng thái 

(6)  Thống kê theo kiểu hiển thị 

(7)  Thống kê theo tháng 

(8)  Click tìm kiếm sau khi đã chọn tiêu chí cần tìm 

 

II. Biểu đồ tổng hợp 

Người dùng có thể vào phần biểu đồ tổng hợp để tổng hợp công việc của 

các phòng. Màn hình tổng hợp xuất hiện như sau: 
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 Người dùng thực hiện các bước như sau:  

(1) Chọn phòng ban xử lý 

(2)  Chọn ngày thông báo 

(3)  Chọn tìm kiếm 

Sau khi chọn tiêu chí thống kê rồi click vào tìm kiếm hệ thống sẽ hiển thị 

thống kê tình hình xử lý công việc theo biểu đồ như trên. 


