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Phần 1. Hướng dẫn sử dụng và quản trị Website 

A. Đối với người sử dụng (người truy cập thông thường) 

CHỨC NĂNG: 

 

Chức năng chính: 

Trang chủ, CTTK Cấp tỉnh, CTTK Sở - Ngành, CTTK Quận – Huyện, Truy 

vấn:  luôn luôn hiển thị trong các trang. 

Người sử dụng có thể sử dụng một trong các chức năng này bất kỳ đang ở vị trí trang nào bằng 

cách Click nào liên kết chức năng, hoặc theo phần hướng dẫn sau. 

 Trang chủ : chuyển về trang chủ để có thể xem các biểu số liệu được CTK công bố. 

 CTTK Cấp tỉnh: Liệt kế tất cà các chỉ tiêu thuộc hệ thống CTTK Cấp tỉnh 

 CTTK Sở - ngành: Liệt kế tất cà các chỉ tiêu thuộc hệ thống CTTK Sở - Ngành. 

 CTTK Quận – Huyện: Liệt kế tất cà các chỉ tiêu thuộc hệ thống CTTK Quận – Huyện. 

 Truy vấn: tìm kiếm các biểu số liệu theo tiêu chí chỉ tiêu thống kê. 

 Liên hệ: địa chỉ liên lạc. 

 Hỗ trợ: 

Chức năng phụ: chức năng này chỉ xuất hiện tùy thuộc vào người dùng chọn vào mục nào trên 

phần chức năng chính : 

 

http://192.168.47.10/web/chitieutk/HDSD_TC_CTTKQG_26_11_2013.htm#_TRANG_CHỦ_1
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Khi muốn xem biểu số liệu của nhóm chỉ tiêu nào thì click vào tên nhóm chỉ tiêu tương ứng, 

danh sách các biểu thuộc nhóm chỉ tiêu đó sẽ hiển thị (nếu các biểu số liệu đó được CTK công 

bố, và cho phép tải tập tin dữ liệu). 

Trang chủ: 

 

Tại trang chủ, chương trình sẽ hiển thị tất cả các biểu số liệu, biểu tổng hợp do CTK công 

bố, click vào tên biểu cần xem, chương trình sẽ kiểm tra xem biểu đó có cho phép người dùng 

tải về hay không.  

Truy vấn: 

 
Tại màn hình này, người sử dụng nhập vào tên chỉ tiêu cần tìm kiếm, sau đó click vào nút 

 để thực hiện việc tìm kiếm. Trong trường hợp cần tìm kiếm theo 1 số chỉ tiêu khác, click 

vào nút , màn hình như sau: 
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Tại đây, người sử dụng chọn vào các chỉ tiêu cần thực hiện việc tìm kiếm, sau đó click nút 

 để tìm kiếm, kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị như sau: 

 

- Click nút  để xem nội dung file biểu số liệu vừa tìm được, tại đây chương trình cũng sẽ 

kiểm tra xem có được phép tải về hay không.  
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B. Đối với người quản trị: 

Trên trang web, click vào mục , màn hình đăng nhập 

như sau: 

 
Tại đây, người sử dụng nhập vào thông tin đăng nhập (tên đăng nhập là: Admin, mật 

khẩu mặc định là Admin), sau khi đăng nhập thành công, chương trình sẽ xuất hiện các 

chức năng dành cho quản trị như sau: 

 
- Tạo người dùng: Chức năng này cho phép người quản trị tạo danh sách người sử dụng 

(Các đơn vị tham gia thực hiện chế độ báo cáo, các thành viên trong nhóm quản trị). 

Màn hình như sau: 
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Click vào biểu tượng  để tạo mới 1 người dùng, màn hình thông tin người dùng như 

sau: 

 

Click vào đây để quay 

lại danh sách người 

sử dụng 
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Nhập vào các thông tin sau: 

o Tên đăng nhập (tiếng việt không dấu) 

o Đơn vị: chọn đơn vị (người sử dụng thuộc đơn vị nào) 

o Mật khẩu 

 

- Cập nhật danh mục: Cập nhật các danh mục sử dụng trong chương trình, các danh mục 

bao gôm: 

o Hệ thống chỉ tiêu: Hiện tại danh mục này đã có đầy đủ theo tài liệu 

o Mẫu báo cáo: Cập nhật các mẫu báo cáo mà các đơn vị phải thực hiện chế độ báo 

cáo theo quy định, các thông tin cần có như hình sau: 

 

Sau khi lưu thông tin mẫu báo cáo, cần gắn tập tin mẫu để các đơn vị tải về để thực hiện chế độ 

báo cáo, click vào biểu tượng  tương ứng của mẫu báo cáo, màn hình gắn tập tin mẫu như 

sau: 
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Khi muốn cập nhật thông tin giải thích cho mẫu báo cáo nào thì click vào biểu tượng , xuất 

hiện màn hình như sau: 

 

o Kỳ báo cáo: mục này cho phép người sử dụng thiết lập kế hoạch thực hiện việc gửi 

báo các của các đơn vị, các thông tin như sau: 
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o Đơn vị: Danh sách các đơn vị tham gia thực hiện chế độ báo cáo: 
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Khi muốn tạo người dùng cho đơn vị nào thì click vào biểu tượng , chương trình sẽ vào màn 

hình tạo người dùng như hình trên. 
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- Thiết lập kỳ báo cáo: tương tự như phần “Kỳ báo cáo” trong Danh mục 

- Phổ biến thông tin: Khi CTK muốn phổ biến thông tin sau khi đã tổng hợp số liệu các 

biểu báo cáo Sở - Ngành, hoặc kết quả các cuộc điều tra, màn hình thực hiện như sau: 
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- Duyệt báo cáo: Mục này cho phép người quản trị xem xét các biểu báo cáo của các đơn 

vị thực hiện như thế nào, nhận xét đánh giá báo cáo của đơn vị đó, màn hình như sau: 
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Tại đây, người quản trị cũng có thể thiết lập các quyền cho phép báo cáo đó có hiển thị (phổ 

biến) ra trang chủ khi người dùng truy cập hay không, có cho phép tải file dữ liệu hay 

không. Khi muốn ghi nhận xét, đánh giá các báo cáo, click vào biểu tượng , xuất hiện 

hộp thoại như sau: 

 

- Đang xuất: Thoát khỏi chức năng quản trị 
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Phần 2.  

MODULE KHAI BÁO CẦU TRÚC MẪU BIỂU BÁO BÁO 

VÀ TỔNG HỢP DỮ LIỆU THÔ 

 

 

1. Đăng nhập hệ thống 

 

 
 

 

 
 

2. Chức năng chương trình 

 

Nhập tên tài khoản đăng 

nhập chương trình 

Nhập mật khẩu đăng 

nhập chương trình 

Chọn kết nối đến Máy 

chủ 

Kết nối đến Cơ Sơ 

Dữ Liệu 

Tài khoản kết nối 

đến Cơ Sơ Dữ Liệu 

Mật khẩu của tài 

khoản kết nối đến 

Cơ Sơ Dữ Liệu 
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a. Khai báo cấu trúc mẫu biểu 

- Kích chuột chọn menu chức năng  Khai báo mẫu biểu  chọn Khai báo cấu trúc 

biểu, màn hình sau hiển thị: 

(đây là danh sách mẫu biểu báo cáo đã được cập nhật trên ứng dụng web theo chỉ tiêu 

thống kê và đơn vị báo cáo) 

 

 
 

 

 

 

- Nhấp đúp chuột vào dòng để chọn mẫu biểu cần khai báo cấu trúc dữ liệu 

 

 

 

 

 

Danh sách mẫu biểu báo 

cáo  
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          Màn hình khai báo cấu trúc mẫu biểu báo cáo: 

 

 
 

 
 

1. Thứ tự cột : Khai báo thứ tự sắp xếp của cột trên màn hình nhập liệu. 

2. Khai báo tên cột 

(Tên cột chỉ bao gồm các ký tự từ A đến Z, Các ký số từ 0 đến 9 và dấu _) 

2 

4 

5 

1 

6 

Tạo bảng lưu dữ liệu 

trong CSDL khi khai báo 

các cột của bảng 

Xóa cột được 

chọn 

3 

6 
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3. Ký hiệu cột khi xuất ra file Excel 

4. Diễn giải (khai báo Chú thích diện giải cho tên cột khi xuất ra file excel) 

5. Kiểu dữ liệu 

Gồm 3 kiểu dữ liệu :  

+ Kiểu số (khai báo chiều dài số và số số lẻ nếu có) 

+ Kiểu chữ (khai báo chiều dài tối đa của chuỗi ký tự nhập vào) 

+ Kiểu ngày 

6. Khai báo dữ liệu : nếu cột nào cần khai cáo dữ liệu trước khi gửi mẫu báo cáo cho 

đơn vị báo cáo thì check chọn. 

Sau khi khai báo các giá trị xong nhấn  “ Đồng ý”  để thêm cột vào cấu trúc biểu mẫu 

 

Khai báo quan hệ giữa các cột trong bảng 

 

 
 

+ Tên cột: khai báo tên cột có biểu thức 

+ Quan hệ : (khai báo quan hệ giữa các cột để kiểm tra dữa liệu khi nhập vào  )  

+ Biểu thức : gõ chuỗi tên cột và phép tính giữa các cột,  chỉ tồn tại phép tính cộng(+) 

và phép tính  trừ (-) 

 

 

b. Khai báo các dòng chỉ tiêu trong mẫu biểu 

- Kích chuột chọn menu chức năng Khai báo mẫu biểu  chọn Khai báo các dòng 

chỉ tiêu, màn hình danh sách mẫu biểu báo cáo  (đây là danh sách mẫu biểu báo cáo 

đã được cập nhật trên ứng dụng web theo chỉ tiêu thống kê và đơn vị báo cáo) 

 

Thêm dòng biểu thức 

giữa các cột trong bảng 
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- Nhấp đúp chuột vào dòng để chọn mẫu biểu cần khai báo cấu trúc dữ liệu 

 

Màn hình khai báo các dòng chỉ tiêu của biểu báo cáo: 

 

 
 

 

 

 

  Sau khi khai báo các dòng chỉ tiêu tiến hành khai báo quan hệ giữa các dòng chỉ tiêu 

trong biểu báo cáo 

Danh sách mẫu biểu báo 

cáo  

Khai báo các dòng chỉ tiêu cần 

báo cáo 

Thêm dòng 

Xóa  dòng 

Sửa mẫu tin 
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  (Lưu ý : Chỉ khai báo các phép tính cộng và phép tính trừ) 

 
 

 

 

- Khi hoàn tất việc khai báo các dòng chỉ tiêu báo cáo trong biểu,  tiến hành tạo mẫu 

báo cáo ra file excel đưa lên web để đơn vị báo cáo tải báo cáo này về nhập số liệu và 

gửi báo cáo về. 

 

- Nhấp chuột vào  nút “Tạo mẫu Excel”  để tạo file Excel mẫu báo cáo. 

 

 

Thứ tự dòng tổng 

Tính tổng cho cột 

Công thức tính tổng giữa 

các dòng chỉ tiêu (khai báo 

dựa vào thứ tự dòng) 

Chọn nơi lưu trữ file mẫu 

báo cáo 

Đặt tên cho file mẫu báo 

cáo 
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 File mẫu báo cáo Excel: 

 
 

 

 

+ Đơn vị báo cáo nhập số liệu xong và gửa báo cáo qua web  nhận báo cáo. 

Cán bộ nghiệp vụ sẽ tải file báo cáo đó về và chạy chức năng nhận số liệu báo cáo từ 

file Excel này vào trong CSDL cấu trúc biểu đã khai báo và tạo cấu trúc  trước đó. 

 

c. Nhận dữ liệu từ file báo cáo (Excel) 

- Kích chuột chọn menu chức năng Khai báo mẫu biểu  chọn Nhận số liệu báo cáo, 

màn hình sau hiển thị: 

 

Đơn vị báo cáo nhập giá 

trị cột này 
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- Nhấp đúp chuột vào dòng để chọn mẫu biểu để nhận dữ liệu vào  CSDL. 

 
    Nếu chưa tiến hành nhận số liệu vào hoặc nhận lại số liệu từ file Excel đã tải về trước 

đó ta chọn nút  “Chọn tập tin  ” 

 

Danh sách báo cáo của các đơn vị 

đã gửi về 

Khai báo kỳ số liệu 

Chọn file dữ liệu Excel 

đã tải về từ hệ thống 

web báo cáo 
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Sau khi  chọn file dữ liệu nhấp chuột nút  “lấy số liệu” 

 

 

Nhấp kiểm tra và lưu số liệu 

để lưu dữ liệu vào CSDL 

Chọn file dữ liệu Excel  
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Lưu ý : 

- Khi lưu dữ liệu vào CSDL bảng chương trình sẽ kiểm tra biểu thức quan hệ logic 

giữa các dòng chỉ tiêu  mà ta đã khai báo trước đó nếu không đúng thì phải tiến 

hành sửa lại cho đúng trước khi lưu. 

- Biểu nào đã nhận dữ liệu vào thì trên trang danh sách báo cáo đã gửi sẽ có màu nền 

là màu đỏ. 

 

d. Khai  thác tổng hợp số liệu thô . 

 

- Kích chuột chọn menu chức năng Khai báo mẫu biểu  chọn Khai thác số liệu, 

màn hình sau hiển thị: 

 

 
 

 

 

 

 

- Nhấp đúp chuột vào dòng để chọn mẫu biểu cần khai thác tổng hợp số liệu. 

 

 

 

 

 

 

Dữ liệu nhận được từ 

file Excel 

Danh sách mẫu biểu báo 

cáo  
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Màn hình khai thác số liệu tổng hợp thô: 

 

 

 
 

Dùng  chuột kéo cột cần 

tổng hợp số liệu vào đây  

Dùng  chuột kéo cột kỳ 

số liệu vào đây  
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Sau khi xuất dữ liệu ra chỉnh sửa và định dạng lại báo cáo theo yêu cầu, gắn file này 

lên trên web tra cứu để phổ biến thông tin kết quả báo cáo của đơn vị báo cáo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Quản trị hệ thống. 

 

a. Tạo quyền sử dụng 

 

 

 

 

Bảng tổng hợp số liệu theo kỳ của 

biều số : 005_H_BCS_TKQG đã chọn 
Xuất dữ liệu ra file Excel để chỉnh sửa 

và định dạng lại báo cáo theo yêu cầu 

Tạo quyền sử dụng các chức năng của 

chương trình 
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b. Cấp quyền cho người sử dụng chương trình. 

 

 
 

c. Đổi mật khẩu 

 

 
 

 

 

Thêm người sử dụng 

Cấp quyền cho người sử dụng 
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Hướng dẫn thực hiện Chế độ Báo cáo 

Tại trình duyệt, nhập vào địa chỉ sau: http://113.165.166.157/ 

C. Đối với người sử dụng (người truy cập thông thường) 

CHỨC NĂNG: 

 

Chức năng chính: 

Trang chủ, CTTK Cấp tỉnh, CTTK Sở - Ngành, CTTK Quận – Huyện, Truy 

vấn:  luôn luôn hiển thị trong các trang. 

Người sử dụng có thể sử dụng một trong các chức năng này bất kỳ đang ở vị trí trang nào bằng 

cách Click nào liên kết chức năng, hoặc theo phần hướng dẫn sau. 

 Trang chủ : chuyển về trang chủ để có thể xem các biểu số liệu được CTK công bố. 

 CTTK Cấp tỉnh: Liệt kế tất cà các chỉ tiêu thuộc hệ thống CTTK Cấp tỉnh 

 CTTK Sở - ngành: Liệt kế tất cà các chỉ tiêu thuộc hệ thống CTTK Sở - Ngành. 

 CTTK Quận – Huyện: Liệt kế tất cà các chỉ tiêu thuộc hệ thống CTTK Quận – Huyện. 

 Truy vấn: tìm kiếm các biểu số liệu theo tiêu chí chỉ tiêu thống kê. 

 Liên hệ: địa chỉ liên lạc. 

 Hỗ trợ: 

Chức năng phụ: chức năng này chỉ xuất hiện tùy thuộc vào người dùng chọn vào mục nào trên 

phần chức năng chính : 

 

http://113.165.166.157/
http://192.168.47.10/web/chitieutk/HDSD_TC_CTTKQG_26_11_2013.htm#_TRANG_CHỦ_1
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Khi muốn xem biểu số liệu của nhóm chỉ tiêu nào thì click vào tên nhóm chỉ tiêu tương ứng, 

danh sách các biểu thuộc nhóm chỉ tiêu đó sẽ hiển thị (nếu các biểu số liệu đó được CTK công 

bố, và cho phép tải tập tin dữ liệu). 

Trang chủ: 

 

Tại trang chủ, chương trình sẽ hiển thị tất cả các biểu số liệu, biểu tổng hợp do CTK công 

bố, click vào tên biểu cần xem, chương trình sẽ kiểm tra xem biểu đó có cho phép người dùng 

tải về hay không.  

Truy vấn: 

 
Tại màn hình này, người sử dụng nhập vào tên chỉ tiêu cần tìm kiếm, sau đó click vào nút 

 để thực hiện việc tìm kiếm. Trong trường hợp cần tìm kiếm theo 1 số chỉ tiêu khác, click 

vào nút , màn hình như sau: 
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Tại đây, người sử dụng chọn vào các chỉ tiêu cần thực hiện việc tìm kiếm, sau đó click nút 

 để tìm kiếm, kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị như sau: 

 

- Click nút  để xem nội dung file biểu số liệu vừa tìm được, tại đây chương trình cũng sẽ 

kiểm tra xem có được phép tải về hay không.  
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D. Đối với các Sở - Ban - Ngành: 

Trên trang web, click vào mục , màn hình đăng nhập 

như sau: 

 
Tại đây, người sử dụng nhập vào thông tin đăng nhập (Ví dụ tên đăng nhập là: KBNN, 

mật khẩu mặc định là kbnn), sau khi đăng nhập thành công, chương trình sẽ xuất hiện 

các chức năng dành cho quản trị như sau: 

 
- Tải mẫu báo cáo: Chức năng này cho phép người sử dụng tải các mẫu báo cáo mà đơn vị 

mình phải thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, màn hình như sau: 
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- Gửi báo cáo: Sau khi đã thực hiện việc lấp báo cáo hoàn tất, người sử dụng tiến hành gửi 

báo cáo, màn hình như sau: 

 
Tại đây, chọn biểu báo cáo cần gửi, kỳ báo cáo tương ứng, chọn file bào cáo cần gửi, Click vào 

nút Gửi để thực hiện việc gửi báo cáo. Danh sách bên dưới cho biết các báo cáo mà đơn vị mình 

đã gửi và được chấp nhận hay chưa. 

- Báo cáo đến hạn chưa gửi: Liệt kê tất cả các báo cáo đến thời điểm hiện tại mà đơn vị 

chưa thực hiện việc gửi báo cáo. Click vào biểu tượng  để tiến hành gửi báo cao1m mà 

hình như sau: 
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- Tình trạng báo cáo đã gửi: Liệt kê các báo cáo mà đơn vị đã gửi, tình trạng báo cáo và 

được nhận xét như thế nào 

 

Click vào đây để xem 

nội dung nhận xét 
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Hướng dẫn thực hiện Chế độ Báo cáo 

E. Đối với người sử dụng (người truy cập thông thường) 

CHỨC NĂNG: 

 

Chức năng chính: 

Trang chủ, CTTK Cấp tỉnh, CTTK Sở - Ngành, CTTK Quận – Huyện, Truy 

vấn:  luôn luôn hiển thị trong các trang. 

Người sử dụng có thể sử dụng một trong các chức năng này bất kỳ đang ở vị trí trang nào bằng 

cách Click nào liên kết chức năng, hoặc theo phần hướng dẫn sau. 

 Trang chủ : chuyển về trang chủ để có thể xem các biểu số liệu được CTK công bố. 

 CTTK Cấp tỉnh: Liệt kế tất cà các chỉ tiêu thuộc hệ thống CTTK Cấp tỉnh 

 CTTK Sở - ngành: Liệt kế tất cà các chỉ tiêu thuộc hệ thống CTTK Sở - Ngành. 

 CTTK Quận – Huyện: Liệt kế tất cà các chỉ tiêu thuộc hệ thống CTTK Quận – Huyện. 

 Truy vấn: tìm kiếm các biểu số liệu theo tiêu chí chỉ tiêu thống kê. 

 Liên hệ: địa chỉ liên lạc. 

 Hỗ trợ: 

Chức năng phụ: chức năng này chỉ xuất hiện tùy thuộc vào người dùng chọn vào mục nào trên 

phần chức năng chính : 

 

http://192.168.47.10/web/chitieutk/HDSD_TC_CTTKQG_26_11_2013.htm#_TRANG_CHỦ_1
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Khi muốn xem biểu số liệu của nhóm chỉ tiêu nào thì click vào tên nhóm chỉ tiêu tương ứng, 

danh sách các biểu thuộc nhóm chỉ tiêu đó sẽ hiển thị (nếu các biểu số liệu đó được CTK công 

bố, và cho phép tải tập tin dữ liệu). 

Trang chủ: 

 

Tại trang chủ, chương trình sẽ hiển thị tất cả các biểu số liệu, biểu tổng hợp do CTK công 

bố, click vào tên biểu cần xem, chương trình sẽ kiểm tra xem biểu đó có cho phép người dùng 

tải về hay không.  

Truy vấn: 

 
Tại màn hình này, người sử dụng nhập vào tên chỉ tiêu cần tìm kiếm, sau đó click vào nút 

 để thực hiện việc tìm kiếm. Trong trường hợp cần tìm kiếm theo 1 số chỉ tiêu khác, click 

vào nút , màn hình như sau: 
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Tại đây, người sử dụng chọn vào các chỉ tiêu cần thực hiện việc tìm kiếm, sau đó click nút 

 để tìm kiếm, kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị như sau: 

 

- Click nút  để xem nội dung file biểu số liệu vừa tìm được, tại đây chương trình cũng sẽ 

kiểm tra xem có được phép tải về hay không.  
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F. Đối với các Sở - Ban - Ngành: 

Trên trang web, click vào mục , màn hình đăng nhập 

như sau: 

 
Tại đây, người sử dụng nhập vào thông tin đăng nhập (Ví dụ tên đăng nhập là: KBNN, 

mật khẩu mặc định là kbnn), sau khi đăng nhập thành công, chương trình sẽ xuất hiện 

các chức năng dành cho quản trị như sau: 

 
- Tải mẫu báo cáo: Chức năng này cho phép người sử dụng tải các mẫu báo cáo mà đơn vị 

mình phải thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, màn hình như sau: 
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- Gửi báo cáo: Sau khi đã thực hiện việc lấp báo cáo hoàn tất, người sử dụng tiến hành gửi 

báo cáo, màn hình như sau: 

 
Tại đây, chọn biểu báo cáo cần gửi, kỳ báo cáo tương ứng, chọn file bào cáo cần gửi, Click vào 

nút Gửi để thực hiện việc gửi báo cáo. Danh sách bên dưới cho biết các báo cáo mà đơn vị mình 

đã gửi và được chấp nhận hay chưa. 

- Báo cáo đến hạn chưa gửi: Liệt kê tất cả các báo cáo đến thời điểm hiện tại mà đơn vị 

chưa thực hiện việc gửi báo cáo. Click vào biểu tượng  để tiến hành gửi báo cao1m mà 

hình như sau: 
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- Tình trạng báo cáo đã gửi: Liệt kê các báo cáo mà đơn vị đã gửi, tình trạng báo cáo và 

được nhận xét như thế nào 

 
 

Click vào đây để xem 

nội dung nhận xét 


