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I. ĐĂNG NHẬP CHƯƠNG TRÌNH
1. Địa chỉ truy cập
Để sử dụng chương trình, dùng trình duyệt Internet Explorer truy cập vào địa chỉ:
http://longbien.gov.vn:9000
Giao diện đăng nhập chương trình hiển thị:
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Tại hộp thoại Đăng nhập người sử dụng đăng nhập theo Tên đăng nhập và mật khẩu
đã được cấp.

Tuỳ vào từng đối tượng truy nhập, chương trình sẽ ẩn hiện một số chức năng theo
nhóm và theo một số quyền do người quản trị cấp.
Sử dụng font UNICODE làm việc với chương trình.
Giao diện đăng nhập chương trình hiển thị:
Tại hộp thoại Đăng nhập người sử dụng đăng nhập theo Tên đăng nhập và mật khẩu
đã được cấp.
Tuỳ vào từng đối tượng truy nhập, chương trình sẽ ẩn hiện một số chức năng theo
nhóm và theo một số quyền do người quản trị cấp.
Sử dụng font UNICODE làm việc với chương trình.
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2. Các phần chính của màn hình làm việc
Dưới đây là các phần chính của màn hình làm việc:
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II. VĂN BẢN ĐẾN

“Văn bản đến” được thiết kế để quản lý các văn bản đến của cơ quan; đơn vị. Tổ chức
lưu trữ văn bản nhận được một cách có hệ thống, dễ tìm kiếm để xử lý; Trợ giúp việc nhập
văn bản và hỗ trợ việc phân xử lý các văn bản theo thẩm quyền giải quyết; Giúp Lãnh đạo
có thể kiểm soát, kiểm tra, theo dõi quá trình luân chuyển và tiến độ xử lý văn bản; Các
đơn vị nội bộ, phòng ban và từng người sử dụng có thể theo dõi được công việc cụ thể của
mình.

1. Xử lý văn bản đến
Khi nhận được văn bản đến, chỏ chuột vào dòng thông báo Có… văn bản đến chờ xử
lý
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Hình 2.2.1
Chỏ chuột vào Số hiệu gốc của văn bản để mở xem nội dung:
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Hình 2.2.2

Thông tin văn bản hiển thị:
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Hình 2.2.3
Có các lựa chọn để xử lý văn bản:
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(1) Cập nhật XL: Cho phép cập nhật tóm tắt quá trình xử lý văn bản.
(2) Chuyển xử lý: Cho phép chuyển văn bản đến các cá nhân khác để xử lý văn
bản.
Giao diện chuyển xử lý:
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Hình 2.2.4
Chú thích hình 2.2.4:
(1): Nhập ý kiến
(2): Tích chọn người xử lý văn bản tiếp theo
(3): Chọn người phối hợp, người gửi tham khảo (nếu cần)
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(4): Chọn Đồng ý.
(3) Tạo dự thảo: Cho phép tạo văn bản đi để trả lời cho văn bản đến
Giao diện tạo dự thảo: Cách tạo lập xem chi tiết tại III – XỬ LÝ CÔNG VIỆC,
mục 2. Tạo dự thảo
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(4) Trả lại: Cho phép trả lại văn bản khi không thuộc thẩm quyền xử lý.

III. XỬ LÝ CÔNG VIỆC
1. Xử lý phiếu giao việc

Chỏ chuột vào thông báo Có… công việc chờ xử lý

Hình 3.1.1
Chỏ chuột vào nội dung công việc để mở giao diện xem chi tiết
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Hình 3.1.2
Giao diện nội dung công việc hiển thị:
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Hình 3.1.3
Chọn người phối hợp xử lý (nếu cần).
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Giao diện chọn người phối hợp xử lý:

Hình 3.1.4
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Chú thích hình 3.1.4:
(1): Chọn phòng ban.
(2): Danh sách người dùng thuộc phòng ban đã chọn hiển thị.
(3): Nhấn nút Chọn để hoàn tất.
Có các lựa chọn để xử lý công việc:
(1) Xử lý: Cho phép cập nhật quá trình và kết thúc xử lý công việc.
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Hình 3.1.5

Chú thích hình 3.1.5:
(1): Cập nhật nội dung xử lý
(2): Đính kèm tệp nội dung chi tiết (nếu cần)
(3): Tích chọn Đã hoàn thành để kết thúc xử lý phiếu giao việc
(4): Nhấn Ghi lại để lưu.

(2) Chuyển xử lý: Cho phép chuyển công việc cho người xử lý tiếp theo

Chọn người nhận, nhập ý kiến và nhấn nút Ghi lại để chuyển.
(3) Thêm ý kiến: Cho phép thêm góp ý để xử lý công việc (Người phối hợp xử lý
thường dùng chức năng này).

Trang 9 /12

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành – TDOffice

2. Tạo dự thảo
Chọn Văn bản dự thảo\Tạo mới dự thảo
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Hình 3.2.1

Nhập các thông tin cơ bản: Loại văn bản (Biên bản, công văn, quyết định…), Lĩnh vực,
Trích yếu.
Chọn lãnh đạo ký duyệt văn bản trong danh sách:

Hình 3.2.2
Chọn liên kết đến văn bản đến nếu có (Dự thảo để trả lời cho văn bản đến cần xử lý):
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Hình 3.2.3
Danh sách văn bản đến hiển thị để gắn kèm: Tích chọn văn bản đến cần đính kèm và
nhấn Đồng ý:
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Hình 3.2.4

Tại phần thông tin dự thảo: Gắn kèm tệp văn bản dự thảo đã soạn trên máy vào chương
trình

Nhấn nút Ghi lại.
Sau đó nhấn nút Chuyển PH và Trình ký để chuyển văn bản cho người ký.
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IV. VĂN BẢN ĐI
1. Tra cứu văn bản
Giao diện tra cứu văn bản phát hành
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Chọn các tiêu chí và nhấn nút

. Cách thức tra cứu tương tự như tra cứu văn bản đến
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