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I. MỘT SỐ THUẬT NGỮ 

1. Nội dung 
Trong quá trình quản lý các mảng nghiệp vụ nhân sự, sẽ có một số thuật ngữ chuyên biệt được sử dụng. 

Phần này sẽ giải thích những thuật ngữ đó. 

2. Giải thích: 
- Hộp chức năng (function box- Hình I.2.1): là phần chứa: 

+ Danh sách báo cáo: Danh sách nhân viên mới vào; Báo cáo Chấm công; Báo cáo Lương 

tháng… 

+ Danh sách lệnh:  Tính Công, Tính Lương, Lấy dữ liệu chấm công.… 

 

I.2.1 

- Lưới/ lưới dữ liệu: Hình 1.2.2 

o Là phần hiển thị dữ liệu của tất cả các thông tin sau khi nhập vào phần mềm. 

o Người dùng có thể sửa dữ liệu trên lưới. 

o Lọc dữ liệu, ngay trên dòng có biểu tượng . 

 
I.2.2 

- Thanh công cụ (Hình I.2.3): Sử dụng để điền các thông tin và tìm kiếm dữ liệu. 



7 
 

 
I.2.3 

- Thanh tác nghiệp (Hình I.2.4): Là phần giao diện bên trái màn hình, chứa 4 phân hệ chính của 

phần mềm và danh sách các danh mục, chức năng quản lý nằm trong mỗi phân hệ:  

Phân hệ Danh mục và chức năng 

Cài đặt tổng quát Thông tin công ty; Đăng ký người dùng mới hoặc xóa người dùng hiện tại; 
Phân quyền sử dụng…. 

Thông tin nhân viên Thông tin nhân viên; Thông tin Gia đình; Chuyển chức vụ…. 

Chấm công Đăng ký tang ca; Đăng ký nghỉ phép; Tính công…. 

Tính lương Cài đặt mức lương; Danh sách người phụ thuộc; Tính lương…. 

 

I.2.4 

3. Chữ viết tắt:  
- PM: Phần mềm 



8 
 

II. HƯỚNG DẪN CHUNG 

1. Giao diện chung 
Màn hình làm việc của người sử dụng thường gồm 6 phần và có thiết kế giống nhau như hình II.1.1.  

Cách sử dụng của các giao diện này cũng giống nhau và được hướng dẫn chung ở mục II.2. Với một số 

giao diện đặc biệt sẽ có hướng dẫn chi tiết của từng giao diện đó. 

- Vùng kẻ ô màu đỏ (1) – Thanh công cụ: Sử dụng để điền dữ liệu. 

- Vùng kẻ ô màu đỏ (2) – Llưới dữ liệu: Sử dụng để hiển thị dữ liệu, hiển thị báo cáo. 

- Vùng kẻ ô màu đỏ (3): Sử dụng để lấy dữ liệu từ file Excel và xuất dữ liệu ra file Excel. 

- Vùng kẻ ô màu đỏ (4) – Hộp chức năng: Sử dụng để lựa chọn báo cáo hoặc lệnh.  

- Vùng kẻ ô màu đỏ (5): Thực thiện những báo cáo/lệnh trong ô số (4). 

- Vùng kẻ ô màu đỏ (6): Gồm các phím chức năng Làm mới, Lưu, Xóa dữ liệu trên lưới. 

 

II.1.1 

2. Hướng dẫn tạo dữ liệu 

2.1. Mô tả nghiệp vụ 
Hướng dẫn người dùng cách tạo các dữ liệu như thông tin công nhân viên, dữ liệu thai sản, dữ liệu ca 

làm việc, dữ liệu đăng ký nghỉ….  

Phương thức tạo dữ liệu:   

- Điền trực tiếp thông tin trên giao diện PM: Cách này phù hợp khi tạo dữ liệu cho số lượng ít 

nhân viên hoặc dữ liệu đang được lưu dưới dạng văn bản giấy.  

- Tạo từ file mẫu Excel: Cách này phù hợp với việc tạo dữ liệu cho số lượng lớn nhân viên, và dữ 

liệu được lưu theo định dạng file excel. 

2.2. Cách tạo dữ liệu trực tiếp trên giao diện phần mềm 
Trên thanh công cụ làm theo các bước: (1) Điền đầy đủ các thông tin -> (2) Chọn Lưu để lưu dữ liệu vào 

PM. Hình II.2.1  

 

II.2.1 
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Lưu ý: 

- Những thông tin có màu đỏ và dấu * là bắt buộc phải nhập dữ liệu. 

- Biểu tượng   nhấp nháy: Sau khi bấm nút Lưu mà có biểu tượng này báo nghĩa là PM đã 

nhận diện lỗi nhập thông tin và yêu cầu bổ sung vào ô đó. 

2.3. Tạo dữ liệu từ file mẫu Excel 
Các bước thực hiện như sau: Lấy file mẫu từ phần mềm -> Điền các thông tin vào file mẫu và lưu lại -> 

Nhập khẩu dữ liệu từ file mẫu vào PM. 

a. Bước 1: Lấy file mẫu 

Thực hiện các bước như hình II.2.2 

II.2.2 

- (1): Nhấn   để lấy file mẫu. 

- (2): Chọn thư mục để lưu file. Tên file mẫu mặc định là ImportGeneralExcel.xlsx (có thể đổi tên 

file mẫu cho phù hợp với người dùng) 

- (3): Nhấn Save để lưu file mẫu. 

 

Lưu ý:  

Quy định đặt tên thư mục hoặc tên file mẫu: Tiếng Anh hoặc tiếng Việt không dấu viết liền 

không có dấu cách. Ví dụ: FileMau.xlsx, DangKyTangCa.xlsx… 

 

b. Bước 2: Điền các thông tin vào file mẫu 

Điền các thông tin vào file mẫu đã lấy ở phần a. Ví dụ: Điền thông tin đăng ký tăng ca (hình II.2.3) 



10 
 

 

II.2.3 

Quy định điền thông tin vào file mẫu:   

 Không được chèn cột hay dòng trên file mẫu. 

 Không được để dòng trống giữa hai dòng thông tin. Nếu để trống dòng thì sẽ mất dữ liệu của 

các dòng ở dưới dòng trống. 

 Những cột chứa ô có tiêu đề màu đỏ là những cột buộc phải điền thông tin. 

 Ví dụ về điền sai: (hình II.2.4) đây là lỗi người dùng hay gặp phải (phần dòng  và chữ X màu 

đỏ) 

 

II.2.4 

c. Bước 3: Nhập khẩu dữ liệu từ file mẫu vào PM  

Thực hiện các bước như hình II.2.5 
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II.2.5 

- (1): Nhấn   để nhập khẩu dữ liệu từ file mẫu.  

- (2): Tìm đến file mẫu, rồi chọn vào file mẫu. 

- (3): Nhấn Open. (có thể bỏ qua bước 3 nếu click đúp vào file mẫu). 

Sau bước 2 và 3 thì dữ liệu sẽ được hiển thị trên lưới của PM như hình II.2.6 

 

II.2.6 

- (4): Nhấn để lưu dữ liệu lên PM. Kết thúc quá trình tạo dữ liệu bằng file Excel 

 

Lưu ý:  

Trường hợp: Sau khi Nhấn Lưu mà PM hiển thị thông báo không thành công. Thì kiểm tra lỗi nhập liệu ở 

cột Kiểm tra nhập liệu (hình II.2.6). 

3. Hướng dẫn sửa dữ liệu 

3.1.  Mô tả nghiệp vụ 
Sau khi tạo dữ liệu vào PM, nếu muốn sửa dữ liệu thì có thể sửa trực tiếp trên lưới dữ liệu. 

3.2. Các bước thực hiện 
- Những cột có dòng chữ tiêu đề màu xanh là những cột được phép sửa.  

- Sau khi sửa dữ liệu trực tiếp trên lưới -> Nhấn để lưu dữ liệu. Hình II.3.1, 

 

II.3.1 



12 
 

4. Hướng dẫn Xóa dữ liệu 

4.1. Mô tả nghiệp vụ 
Phần này hướng dẫn xóa dữ liệu trực tiếp đang hiển thị trên lưới. 

4.2. Các bước thực hiện: 

Để xoá dữ liệu thực hiện theo các bước sau: (1) Tích chọn vào dòng cần xóa -> (2) Nhấn để 

xóa dữ liệu. Hình II.4.1 

 

II.4.1 

Lưu ý:  

Để xoá toàn bộ dữ liệu trên lưới: Tích chọn toàn bộ các dòng trên lưới bằng nút Chọn trên dòng tiêu đề 

(hình II.4.1) hoặc tích chọn lại để bỏ chọn toàn bộ. 

 

5. Hướng dẫn cách lấy dữ liệu từ lưới ra file Excel 

5.1.  Mô tả nghiệp vụ 
Phần này hướng dẫn cách xuất các thông tin hiển thị trên lưới ra file Excel. (Đây là bản sao của lưới 

thông tin theo định dạng Excel hay còn gọi là dữ liệu thô). 

5.2. Các bước thực hiện 

Các bước thực hiện như sau: (1) Tích chọn dòng cần xuất dữ liệu -> (2) Nhấn  -> (3) Chọn thư mục 

để lưu file và đổi tên file nếu cần -> (4) Nhấn Save để xuất dữ liệu ra file Excel. (hình II.5.1) 

 

II.5.1 
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Lưu ý: 

- Tích chọn toàn bộ các dòng trên lưới bằng nút Chọn trên dòng tiêu đề hoặc tích lại để bỏ chọn 

toàn bộ. 

- File Excel sẽ bị lỗi khi: 

+ Lưu file vào thư mục tên tiếng Việt có dấu hoặc có ký tự đặc biệt.  

+ Đặt tên file bằng tiếng Việt có dấu hoặc có ký tự đặc biêt. 

6. Hướng dẫn cách xuất file Báo cáo  

6.1. Mô tả nghiệp vụ 
Phần này hướng dẫn cách xuất file báo cáo xem trên lưới và xem dưới dạng file Excel  

6.2.  Hướng dẫn thực hiện 
a. Xem báo cáo trên lưới dữ liệu 

 

II.6.2 

Làm theo các bước (hình II.6.2) 

- Bước 1: Vào Function box hiển thị danh sách các báo cáo 

- Bước 2: Chọn báo cáo muốn xem 

- Bước 3: Nhấn nút Thực hiện.  

- Bước 4: Chọn các thông tin trên hộp thoại vừa hiện lên. 

 

II.6.2 

Ví dụ: (Hình II.6.2) Ở Tab Vị trí: chọn xuất dữ liệu của Phòng ban X01, bộ phận AUDTO, Nhóm KCS. 

    Ở Tab Từ ngày đến ngày: chọn xuất dữ liệu từ ngày 01/02/2020 đến ngày 

29/02/2020. 

- Bước 5: Chọn Xem trên lưới. 
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- Bước 6: Nhấn Ok để tiếp tục thực hiện hoặc nhấn Cancel để hủy lệnh. 

Báo cáo sẽ hiển thị trên lưới giống như hình II.6.3 

 

II.6.3 

b. Xem báo cáo dạng file excel. 

- Từ Bước 1 đến Bước 4: Thực hiện tương tự như phần a 

- Bước 5: Chọn Xuất Excel, sau đó nhấn Ok để thực hiện xuất báo cáo dạng Excel hoặc Cancel để 

hủy lệnh. Hình II.6.4. 

 

II.6.4 

- Bước 6: Đổi tên file báo cáo (nếu cần) và chọn thư mục để lưu. Ví dụ: Hình II.6.5  
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II.6.5 

Lưu ý: Tên thư mục lưu và tên file Excel phải là những ký tự viết liền không dấu, không có ký tự đặc 

biệt. 

7. Tác dụng của nút LÀM TƯƠI ở trên phần mềm 
Nút LÀM TƯƠI (hình I.7.1): sử dụng để làm mới lại (refresh) hoặc tải lại dữ liệu trên lưới. 

 

I.7.1 

8. Hướng dẫn đổi Ngôn ngữ 

8.1. Mô tả nghiệp vụ 
Hiện tại trong PM hỗ trợ ba loại ngôn ngữ TIẾNG VIỆT – TIẾNG HÀN – TIẾNG ANH. 

8.2. Các bước thực hiện 
Sau khi đăng nhập vào PM sẽ thấy biểu tượng hình lá cờ ở phía trên bên trái của màn hình (hình II.8.1). 

Click vào biểu tượng lá cờ để lựa chọn ngôn ngữ phù hợp với người dùng. 

 

II.8.1 

9. Tiện ích Nhóm dữ liệu trên lưới 

9.1. Mô tả nghiệp vụ 
Hỗ trợ nhóm dữ liệu trên lưới theo tiêu chí của người dùng và giúp người dùng dễ đọc các dữ liệu hơn. 
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9.2. Các bước thực hiện 
- Thực hiện: Trên lưới dữ liệu, ở dòng tiêu đề, nhấn và kéo lên trên những cột thông tin cần nhóm 

dữ liệu. Tuỳ vào tiêu chí của người dùng để nhấn và kéo cột nào trước, cột nào sau và có thể kéo 

1 hay nhiều cột không hạn chế. 

- Ví dụ minh hoạ: Nhóm dữ liệu theo cột MÃ NHÂN VIÊN và NGÀY theo hướng mũi tên và kết quả  

 

Kết quả. 

 

10. Tiện ích lọc dữ liệu trên lưới 

10.1. Mô tả nghiệp vụ  
Tiện ích này giúp người dùng lọc thông tin cần tìm trên lưới dữ liệu. 

10.2. Các bước thực hiện 
Phần được đóng khung là phần hỗ trợ điền thông tin cần lọc. (Hình II.10.1) 
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II.10.1 

Lưu ý: Sử dụng dấu * để đại diện cho một hay 1 chuỗi ký tự số hay chữ. Ví dụ: Trên hình II.10.1, ký tự * 

đại diện cho những ký tự đứng trước và sau từ “MINH”. 
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III. HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP – ĐĂNG XUẤT – THOÁT PHẦN MỀM 

1. Đăng nhập 

Click đúp vào biểu tượng  để khởi động PM. 

Sau khi khởi động chương trình quản lý nhân sự Smartbook, người dùng tiến hành điền các thông tin 

đăng nhập vào hộp thoại như hình III.1.1: 

 

III.1.1 

Username: Tên đăng nhập 

Password: Mật khẩu đăng nhập 

Sau khi nhấn Login, nếu tài khoản hợp lệ và điền đúng các thông tin, thì sẽ đăng nhập được vào giao 

diện chính của PM. 

2. Đăng xuất - Thoát 
Để đăng xuất khỏi user hoặc thoát khỏi PM thì tiến hành: Vào HỆ THỐNG -> chọn ĐĂNG XUẤT hoặc 

THOÁT (hình III.2.1) 

 
III.2.1 
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IV. PHÂN HỆ CÀI ĐẶT TỔNG QUÁT 
Phân hệ phần CÀI ĐẶT TỔNG QUÁT (Hình IV.1) dùng để thiết lập các thông tin ban đầu hoặc thay đổi 

thông tin có sẵn áp dụng cho toàn bộ công ty. Phân hệ này bao gồm những danh mục sau: 

- Thông tin công ty. 

- Danh mục phòng ban, bộ phận, tổ, nhóm, chức vụ… 

- Danh mục giới tính, dân tộc, tôn giáo, trình độ học vấn… 

- Đăng ký người dùng mới hoặc xóa người dùng hiện tại. 

- Phân quyền sử dụng. 

- … 

 

IV.1 

1. Thông tin công ty 

1.1. Mô tả danh mục 
Danh mục này quản lý thông tin công ty như tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ… 
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1.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn thiết lập mới. 

Các bước thực hiện: (1) Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào mục  -> (2) Điền các 

thông tin công ty trên thanh công cụ -> (3) Nhấn Lưu.  

Sau khi thiết lập xong thì dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình IV.1.1. 

 

IV.1.1 

b. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

2. Cơ cấu phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp (Hướng dẫn tạo xưởng, Khu vực, Bộ 

phận…) 

2.1. Mô tả danh mục 
Mỗi doanh nghiệp sẽ có cơ cấu các phòng ban, bộ phận riêng phục vụ cho công tác thống kê và quản lý 

nhân viên. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp được phân ra làm nhiều cấp. Các cấp tổ chức này sẽ được 

tạo bởi người dùng theo thứ tự Cấp thứ nhất -> đến Cấp thứ hai -> Cấp thứ …n.  

Ví dụ: (hình IV.2.1)  

- Cấp thứ nhất: Xưởng 1, Xưởng 2, Xưởng 3…. 

- Cấp thứ hai: Khu vực 1, Khu vực 2…. Cấp tổ chức này thuộc cấp tổ chức thứ nhất. 

- Cấp thứ ba: Bộ phận 1, Bộ phận 2, …. Cấp tổ chức này thuộc cấp tổ chức thứ hai.   
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IV.2.1 

2.2. Các bước thực hiện 
2.2.1. Hướng dẫn tạo, điều chỉnh XƯỞNG 

a. Hướng dẫn tạo mới 

Các bước thực hiện: (1) Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào mục -> (2) Điền các 

thông tin Xưởng trên thanh công cụ -> (3) Nhấn Lưu.  

Sau khi tạo xong thì dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình IV.2.2.  

 

IV.2.2 

b. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

2.2.2. Hướng dẫn tạo điều chỉnh KHU VỰC 

a. Hướng dẫn tạo mới. 

Các bước thực hiện: (1) Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào mục -> (2) Điền 

các thông tin Khu Vực trên thanh công cụ -> (3) Nhấn Lưu.  

Sau khi tạo xong thì dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình IV.2.3. 
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IV.2.3 

b. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

 

2.2.3. Hướng dẫn tạo, điều chỉnh BỘ PHẬN, TỔ (NHÓM) 

Thực hiện giống như tạo, điều chỉnh KHU VỰC. 

3. Danh mục Tạo/ Điều Chỉnh Chức Vụ 

3.1. Mô tả danh mục 
Danh mục này quản lý chức vụ của Nhân viên, Công nhân, Quản lý … trong Doanh nghiệp. 

3.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn tạo Chức Vụ: 

Trên Thanh Tác Nghiệp, chọn vào . 

Tạo dữ liệu theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi tạo xong thì dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình IV.3.1. 

 

IV.3.1 

b. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

4. Danh mục Tạo/ Điều Chỉnh Loại Chức Vụ 

4.1. Mô tả danh mục 
Danh mục này có ý nghĩa và cách dùng giống với phần danh mục Chức vụ ở trên. Các loại chức vụ như: 

IT, Kết toán, Admin… 
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4.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn tạo mới dữ liệu 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào mục . 

Để tạo mới dữ liệu thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi tạo Loại Chức vụ xong thì dữ liệu sẽ 

được hiển thị như Hình IV.4.1. 

 

IV.4.1 

b. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

5. Danh mục Tạo/ Điều Chỉnh Chức Danh 

5.1. Mô tả danh mục 
Danh mục này dùng để phân loại chức danh trong văn phòng, hay dưới xưởng… 

5.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn tạo mới dữ liệu 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào mục   

Để tạo mới dữ liệu thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi tạo xong Chức Danh thì dữ liệu sẽ được 

hiển thị như Hình IV.5.1. 



24 
 

 

IV.5.1 

b. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

6. Danh mục Tạo/ Điều Chỉnh HĐLĐ (Hợp Đồng Lao Động) 

6.1. Mô tả nghiệp vụ 
Danh mục này quản lý danh sách các loại hợp đồng như Hợp đồng thử việc, hợp đồng một năm, hợp 

đồng vô thời hạn, phụ lục hợp đồng… 

6.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn tạo mới dữ liệu 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào mục . 

Để tạo mới dữ liệu thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi tạo xong HĐLĐ thì dữ liệu sẽ được hiển 

thị như Hình IV.6.1. 

 

IV.6.1 

b. Giải thích ý nghĩa: 

- Từ ngày: Ngày bắt đầu có hiệu lực của loại HĐLĐ. 

- Số ngày; Số tháng; Số năm: Thời gian hiệu lực của hợp đồng. 
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- Phụ lục: Tích chọn nếu là phụ lục HĐLĐ. 

- Dựa trên ngày công: Tích chọn nếu là loại HĐLĐ ngắn ngày. Ví dụ: loại HĐLĐ 6 ngày chỉ tính thời 

gian ngày làm việc thực tế mà không tính chủ nhật hoặc nghỉ lễ. 

- Phần trăm lương: có thể để trống nếu HĐLĐ là loại HĐ 1 năm, 2 năm hoặc vô thời hạn  

c. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

7. Danh mục Tạo/ Điều Chỉnh Quá Trình HĐ (Hợp Đồng) 

7.1. Mô tả nghiệp vụ 
Danh mục này quản lý Quy trình hợp đồng và hỗ trợ người dùng tự tạo quy trình mới. Tuy PM đã tích 

hợp sẵn một số Quá trình HĐ nhưng tùy thuộc vào yêu cầu doanh nghiệp mà người dùng có thể tạo 

thêm Quá trình HĐ để khi tuyển dụng công nhân viên vào thì sẽ gán quy trình này cho công nhân viên. 

7.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn tạo quá trình HĐ 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào mục . 

Để tạo quá trình hợp đồng thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi nhập xong thì dữ liệu sẽ được 

hiển thị như Hình IV.7.1. 

 

IV.7.1 

b. Giải thích các trường dữ liệu 

- Quá trình HĐ: Chọn Mã quá trình hợp đồng. Trong TH tạo mới thì có thể gõ trực tiếp. 

- Mã hợp đồng: Chọn Mã hợp đồng (đã được tạo từ phần IV.6). 

- STT: Lựa chọn ưu tiên cho HĐ nào sẽ ký trước và HĐ nào sẽ ký sau. 

c. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

8. Danh mục Tạo/ Điều Chỉnh Loại Nghỉ  

8.1. Mô tả nghiệp vụ 
Danh mục này sử dụng để đăng ký nghỉ phép cho người lao động: phép năm, ốm đau, thai sản… 

8.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn tạo mới dữ liệu 
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Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào mục . 

Để tạo mới các loại nghỉ thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi nhập xong thì dữ liệu sẽ được hiển 

thị như Hình IV.8.1. 

 

IV.8.1 

b. Giải thích ý nghĩa: 

- Loại Nghỉ: Điền mã số các loại nghỉ. 

- Hưởng lương; Không lương; Bảo hiểm; Phép năm; Sảy thai; Khám thai…: tích chọn tuỳ theo loại 

nghỉ 

- Không phép: Áp dụng cho trường hợp nghỉ làm không xin phép cấp trên. 

- Số tháng, Số ngày: là thời gian tối đa được phép nghỉ khi đăng ký loại nghỉ phép tương ứng. Ví 

dụ nghỉ sinh chỉ được phép nghỉ tối đa là 06 tháng. 

c. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

9. Danh mục Tạo/ Điều Chỉnh Vùng Miền 

9.1. Mô tả danh mục 
Danh mục này quản lý các dữ liệu về: 

- Dân tộc: Kinh, Tày, Mường… 

- Địa chỉ: Xã, Phường, Quận, Huyện, Tỉnh, Thành Phố 

9.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn tạo mới dữ liệu 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào mục .   

PM đã có sẵn thông tin theo quy chuẩn của bảo hiểm. Trong trường hợp có nhập mới bổ sung thì sẽ sử 

dụng Phương pháp tạo dữ liệu từ Excel (Hướng dẫn tạo dữ liệu - Phần II.2.3). 
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IV.9.1 

b. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

10. Danh mục Tạo/ Điều Chỉnh Bệnh Viện 

10.1. Mô tả danh mục 
Danh mục này quản lý và hỗ trợ người sử dụng đăng ký mới nơi khám chữa bệnh bảo hiểm cho công 

nhân viên. Tuy PM đã tích hợp sẵn các thông tin về nơi khám chữa bệnh theo quy định của nhà nước 

nhưng tùy thuộc vào yêu cầu doanh nghiệp mà người dùng có thể tạo thêm. 

10.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn tạo mới dữ liệu 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào mục  . 

Để tạo mới dữ liệu thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi tạo xong thì dữ liệu sẽ được hiển thị 

như Hình IV.10.1. 

 

IV.10.1 
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b. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

Lưu ý: Mã tỉnh, thành phố và mã bệnh viện phải lấy theo quy định của nhà nước. 

11. Danh Mục Tạo/ Điều Chỉnh Nặng Nhọc Độc Hại 

11.1. Mô tả danh mục 
Mỗi công nhân viên sẽ có một mã nặng nhọc độc hại tương ứng với công việc để công ty phân loại và 

đưa ra chế độ tương ứng. 

11.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn tạo mới  

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào mục . 

Để tạo mới Mã Nặng Nhọc Độc Hại thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi tạo xong thì dữ liệu sẽ 

được hiển thị như Hình IV.11.1. 

 

IV.11.1 

b. Giải thích ý nghĩa 

- Phần trăm độc hại: Công ty đánh giá mức độ nặng nhọc độc hại để tính phụ cấp cho nhân viên 

dựa vào Phần trăm độc hại này. Ví dụ: Phần trăm độc hại là 5 – tức là phụ cấp độc hại của nhân 

viên đó sẽ bằng 5% của mức lương mà công ty quy định. 

c. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

12. Danh mục Tạo/ Điều Chỉnh Mã Công Việc 

12.1. Mô tả danh mục 
Việc xây dựng Mã công việc đóng vai trò không kém phần quan trọng bởi từ đó sẽ là căn cứ để xây 

dựng, quản lý và tính lương cho đội ngũ nhân viên. Mỗi doanh nghiệp sẽ có nguyên tắc đánh Mã công 

việc riêng dựa vào mục đích quản lý của doanh nghiệp đó. Mỗi nhân viên sẽ có một Mã công việc tương 

ứng với công việc mà họ đang làm.  

12.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn tạo mới Mã công việc 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào mục . 
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Để tạo mới Mã công việc thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi tạo xong thì dữ liệu sẽ được hiển 

thị như Hình IV.12.1. 

 

IV.12.1 

b. Giải thích ý nghĩa: 

- Mã công việc: Điền Mã công việc theo quy định của doanh nghiệp. 

- Mã nặng nhọc độc hại: Chọn chế độ nặng nhọc độc hại tương ứng với công việc.  

c. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

13. Danh mục Danh Sách Người Sử Dụng 

13.1. Mô tả danh mục 
Danh mục này quản lý danh sách người sử dụng PM và phân quyền truy cập dữ liệu cho người dùng. 

13.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn tạo mới 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào mục  -> Nhấn nút   -> Điền 

các thông tin người dùng vào hộp thoại như hình IV.13.1 -> Nhấn Lưu để lưu. 

 

IV.13.1 
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Sau khi điền các thông tin xong thì dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình IV.13.2. 

 

IV.13.2 

b. Hướng dẫn sửa 

- Bước 1: Trên lưới dữ liệu chọn vào dòng cần sửa (hình IV.13.2) 

- Bước 2: Nhấn nút  

- Bước 3: Sửa thông tin trên hộp thoại vừa hiện lên. 

- Bước 4: Nhấn Lưu để lưu thông tin vừa sửa. 

c. Giải thích các dữ liệu 

- Người quản lý: là người dùng ở cấp quản lý. Cấp này có thể nhìn thấy và phân quyền cho các 

người dùng ở cấp dưới. PM mặc định cấp quản lý là admin. 

- Tên đăng nhập: là tên dùng để đăng nhập vào PM.  

 

IV.13.3 

- Mật khẩu: là mật khẩu dùng để đăng nhập vào PM.  

- Họ tên: là họ và tên của người dùng.  

- Nhóm: dùng để nhóm người dùng theo tiêu chí nào đó của mỗi doanh nghiệp.  

- Quyền truy cập: dùng để phân quyền truy cập dữ liệu cho cấp thứ nhất. Ví dụ: hình IV.13.2 thì 

tài khoản bich và huong chỉ có quyền truy cập vào danh sách lao động thuộc xưởng X01; tài 

khoản tham chỉ được truy cập vào dữ liệu của xưởng X03, X05, TV03, TV05… 

14.  Danh mục Đăng Ký Quyền Sử Dụng  

14.1. Mô tả nghiệp vụ 
Danh mục này có chức năng đăng ký quyền sử dụng cho người dùng. 



31 
 

14.2. Các bước thực hiện 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào mục  , hình IV.14.1 là giao diện của danh 

mục này. 

 

IV.14.1 

a. Các bước thực hiện phân quyền  

Bước 1: Chọn người dùng cần phân quyền trong phần DANH SÁCH NGƯỜI DÙNG. 

Bước 2: Tích chọn vào QUYỀN SỬA, QUYỀN XEM 

Bước 3:  Nhấn Lưu để lưu quyền sử dụng.  

b. Giải thích ý nghĩa 

- Danh sách người dùng: hiển thị danh sách của tất cả các người dùng hiện tại.  

- Nhóm quyền: là nhóm các phân hệ (phần đánh dấu số 1 trong hình IV.14.2).  

- Chức năng: là nhóm các danh mục và chức năng của PM (phần được đánh dấu số 2 trong hình 

IV.14.2). 

 

IV.14.2 

- Quyền sửa: là quyền được xem và sửa dữ liệu. 

- Quyền xem: là quyền chỉ được xem và không được sửa dữ liệu. 
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- TabList: dùng để phân quyền theo tab. Nếu để trống thì phân quyền cho toàn bộ tab trong giao 

diện. Ví dụ (hình III.14.3): giao diện này có các tab: Tổng quát, Nhập nhân viên mới, Tiện ích 

 

IV.14.3 

15. Danh mục Tạo/ Điều chỉnh lịch nghỉ lễ hoặc nghỉ phép cho doanh nghiệp 

15.1. Mô tả nghiệp vụ 
Danh mục này quản lý lịch nghỉ lễ hoặc nghỉ phép hàng năm theo quy định nhà nước hoặc quy định 

riêng của doanh nghiệp. 

15.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn tạo mới 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào mục . 

Thực hiện tạo mới thông tin theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi tạo xong thì dữ liệu sẽ được hiển thị 

như Hình IV.15.2. 

 

IV.15.1 

b. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

16.  Danh mục Tạo/ Điều Chỉnh Ca Làm Việc cho toàn bộ Doanh nghiệp 

16.1. Mô tả nghiệp vụ 
Phần này hướng dẫn cách thiết lập Ca Làm Việc cho toàn bộ doanh nghiệp.  
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16.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn cài đặt ca 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào mục  

Thực hiện tạo mới thông tin theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi tạo xong thì dữ liệu sẽ được hiển thị 

như Hình IV.16.1. 

 

IV.16.1 

b. Giải thích ý nghĩa: 

- Mã ca: được quy định cách đặt tên như sau: “**-Shift*” : ** là số thứ tự và shift* là nhóm ca và 

được ngăn chia bởi dấu –  

- Ký hiệu: Ký hiệu này thay cho Mã ca để hiển thị trên các báo cáo có phần đăng ký ca, ký hiệu này 

sẽ thay đổi tùy thuộc vào mỗi doanh nghiệp. Ví dụ ca hành chính có doanh nghiệp đặt tên ký 

hiệu là HC, có doanh nghiệp ký hiệu là Ca1. 

- Từ giờ; Đến giờ: Giờ bắt đầu vào ca và giờ kết thúc ca. 

- Giờ nghỉ từ; Giờ nghỉ đến: Là thời gian nghỉ giữa giờ của 1 ca. 

- Số phút tối thiểu: là giá trị tối thiểu mà công nhân viên phải làm việc trong 1 ca để được tính 

công cho số giờ làm việc đó. Ví dụ: Số phút tối thiểu: 60. Nghĩa là: Nếu nhân viên làm việc 55 

phút thì sẽ không được tính công cho 55 phút làm việc đó. 

- Cho phép muộn số phút; Số phút được về sớm: là khoảng thời gian người lao động được đi trễ 

và về sớm mà vẫn được tính đi làm đúng giờ. 

- Chặn đầu; Chặn cuối: đây là mốc thời gian làm căn cứ để PM lấy dữ liệu chấm công cho ca đó.  

Ví dụ: Giờ của ca làm việc là từ 07:00~16:00 và chọn chặn đầu là 2 giờ, chặn cuối là 6 giờ. Nếu 

người lao động đăng ký làm vào ca này thì PM sẽ lấy dữ liệu chấm công trong khoảng từ 

05:00~22:00 để tính công cho nhân viên đó. 

c. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.  
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V. PHÂN HỆ QUẢN LÝ THÔNG TIN NHÂN VIÊN 

1. Danh mục Thông Tin Nhân Viên 

1.1. Mô tả danh mục 
Danh mục này dùng để quản lý thông tin nhân viên cơ bản và những báo cáo quản trị. Danh mục này có 

các tab dữ liệu sau: 

- Tab Tổng quát: Sử dụng để hiển thị thông tin nhân viên và các báo cáo quản trị. 

- Tab Nhập nhân viên mới: Sử dụng để tạo thông tin nhân viên mới. 

- Tab Tiện ích: Các tiện ích hỗ trợ cập nhật thông tin nhân viên, đổi mã nhân viên… 

1.2. Các bước thực hiện 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào mục  . 

1.2.1. Tab Nhập nhân viên mới 

Tab này sử dụng để tạo thông tin nhân viên mới vào PM. (hình V.1.1) 

 

V.1.1 

a. Hướng dẫn tạo thông tin nhân viên mới: 

- Cách 1: Điền thông tin nhân viên trực tiếp lên trên lưới dữ liệu (điền vào phần được đóng khung 

màu đỏ) -> Nhấn nút LƯU để lưu dữ liệu. 

Lưu ý: 

 Những cột chứa dòng chữ tiêu đề màu đỏ thì không được để trống: Mã nhân viên; Họ tên; 

Ngày sinh; Giới tính; Số CMND; Ngày vào tập đoàn. 

 Cột Địa chỉ: Điền dữ liệu theo định dạng: Số nhà, ngõ xóm – Phường xã – Quận huyện – Tỉnh 

TP. 

 Cột Ngày sinh: PM hỗ trợ điền thông tin theo 03 định dạng: 

 dd/MM/yyyy: Nhân viên có đủ thông tin ngày tháng năm sinh. 

 MM/yyyy: Nếu nhân viên chỉ có thông tin tháng và năm sinh. 

 yyyy: Nếu nhân viên chỉ có thông tin năm sinh. 

- Cách 2: Lấy dữ liệu thông tin nhân viên từ file mẫu Excel 

Thực hiện các bước theo hướng dẫn ở phần II.2.3. 

b. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

1.2.2. Tab Tổng quát 

Tab này thể hiện các thông tin chi tiết của công nhân viên. Tab này gồm 2 phần: Phần lưới bên trái màn 

hình và Tab Thông tin chính chiếm phần lớn còn lại màn hình. 

- Phần lưới bên trái của màn hình hiển thị danh sách nhân viên hoặc một số dữ liệu của các báo 

cáo. 

- Tab Thông tin chính hiển thị chi tiết thông tin nhân viên. Cách để hiển thị thông tin nhân viên: 
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 Cách 1: Nhập mã nhân viên hoặc số CMTND vào ô Tìm Kiếm -> Nhấn nút Search. 

 Cách 2: Click chọn vào dòng trên lưới (hình V.1.2). 

 

V.1.2 

a. Hướng dẫn sửa dữ liệu 

Sửa trực tiếp dữ liệu vào các ô trong tab Thông tin chính sau đó nhấn nút Lưu để lưu dữ liệu. 

b. Hướng dẫn xóa 

Tích chọn nhân viên cần xóa trên lưới bên trái, sau đó làm theo hướng dẫn ở phần II.4. 

c. Hướng dẫn xuất dữ liệu. 

Thực hiện các bước theo hướng dẫn ở phần II.5 và II.6 

d. Giải thích các báo cáo và hướng dẫn sử dụng một số chức năng đặc biệt  

- Danh sách nhân viên: Báo cáo này hiển thị toàn bộ thông tin nhân viên bao gồm đang đi làm, 

đang nghỉ phép và đã thôi việc. 

- Danh sách đang làm việc: Báo cáo này hiển thị danh sách nhân viên đang làm việc không bao 

gồm nhân viên nghỉ phép. 

- Danh sách đang làm việc và nghỉ phép: Báo cáo này hiển thị danh sách nhân viên đang làm việc 

bao gồm cả nhân viên nghỉ phép. 

- Danh sách nhân viên mới vào: Báo cáo này hiển thị danh sách nhân viên mới vào trong khoảng 

thời gian. 

- Danh sách nhân viên thôi việc: Báo cáo này hiển thị danh sách nhân viên nghỉ việc trong khoảng 

thời gian. 

- Đơn xin chuyển vị trí: In đơn xin chuyển sang vị trí mới. 

- In thẻ nhân viên: Hướng dẫn In thẻ nhân viên (hình V.1.3): 

Bước 1: Chọn vào nhân viên cần in thẻ trên lưới  
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V.1.3 

Bước 2: Trong Hộp Chức năng, chọn In thẻ nhân viên rồi nhấn nút Thực hiện  

Bước 3: Chọn Xem file in  

Bước 4: Nhấn nút OK sẽ thấy kết quả như hình V.1.4 

Bước 5: Chọn biểu tượng in để in thẻ. 

 
V.1.4 

e. Danh sách báo cáo khác 

- Danh sách nhân viên mới vào. 
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- Danh sách nhân viên thôi việc. 

- Danh sách nhân viên sinh nhật.  

 

1.2.3. Tab Tiện ích  

Tab này hỗ trợ một số tiện ích như: Đổi mã nhân viên, cập nhật dữ liệu viên từ Excel, cập nhật ảnh nhân 

viên số lượng lớn. 

 

a. Tiện ích Đổi mã nhân viên 

Sử dụng trong trường hợp muốn sửa lại Mã nhân viên (hình V.1.5). Thực hiện nhập mã cũ và mã 

mới sau đó nhấn nút ĐỔI MÃ NV để thực hiện. 

 

V.1.5 

b. Tiện ích cập nhật dữ liệu theo mã nhân viên. 

Sử dụng tiện ích này khi muốn sửa hoặc bổ sung thông tin cho 1 hay toàn bộ nhân viên trong doanh 

nghiệp.  

Ví dụ: Bổ sung địa chỉ tạm trú cho nhân viên thì làm các bước như sau:  

- Bước 1: Nhấn vào nút LẤY TEMPLATE để lấy file mẫu Excel. 

- Bước 2: Điền thông tin mới hoặc sửa lại thông tin cũ lên file mẫu (hình V.1.6).  

Lưu ý: Chỉ điền 1 loại thông tin vào cột GIÁ TRỊ trong 1 lần sửa đổi hoặc bổ sung thông tin. 

 
V.1.6 
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- Bước 3: Nhấn vào nút URL rồi tìm đến file đã điền thông tin ở bước 2 (hình V.1.7). 

 
V.1.7 

- Bước 4: Chọn dữ liệu cần nhập là Đ/C tạm trú (TV) -> nhấn nút NHẬP để lấy dữ liệu vào PM (hình 

IV.1.8). 

 
V.1.8 

c. Tiện ích cập nhật ảnh cho nhân viên 

Để cập nhật ảnh cho công nhân viên thì làm theo các bước sau: 

- Bước 1: Đặt tên ảnh theo mã nhân viên và để vào trong cùng một thư mục. (hình V.1.9) 

 
V.1.9 

- Bước 2: Nhấn nút  sau đó trỏ vào thư mục lưu trữ ảnh, rồi chọn ảnh cần nhập như 

hình V.1.10. 

- Bước 3: Nhấn nút OPEN để thực hiện lệnh hoặc nhấn nút CANCEL để hủy lệnh. 

 
V.1.10 
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2. Danh mục Thông Tin Gia Đình và nhân viên thuộc Chế Độ Con Nhỏ 

2.1. Mô tả danh mục 
Danh mục này quản lý thông tin người thân của người lao động như con cái, bố, mẹ… 

2.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn tạo thông tin gia đình và chế độ con nhỏ: 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào . 

Để tạo thông tin thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi tạo xong thì dữ liệu sẽ được hiển thị như 

Hình V.2.1. 

 

V.2.1 

b. Giải thích ý nghĩa. 

- Đã nộp giấy: Cột này xác nhận thông tin. 

- Ngày baby care: Là ngày bắt đầu được tính hưởng chế độ con nhỏ dưới 6 tuổi. 

c. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

d. Hướng dẫn sử dụng một số chức năng đặc biệt  

- In thẻ về sớm: Chức năng này dùng để in thẻ nhân viên được hưởng chế độ nuôi con nhỏ dưới 1 

tuổi. Để in thẻ: Chọn báo cáo Danh sách con nhỏ dưới 1 tuổi (Lao động nữ) trong hộp chức 

năng -> Sau đó làm tương tự hướng dẫn ở phần V.1.2.2.d. Thẻ về sớm sẽ tương tự như hình 

V.2.3. 
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V.2.3 

e. Danh sách báo cáo khác 

- Xem tất cả nhân viên.  

- Danh sách con nhỏ dưới 1 tuổi (Lao động nữ). 

- Danh sách con nhỏ dưới 6 tuổi (Lao động nữ). 

- Danh sách người phụ thuộc. 

3. Danh mục Chuyển Vị Trí 

3.1. Mô tả nghiệp vụ 
Danh mục này sử dụng để quản lý vị trí làm việc và lịch sử chuyển vị trí làm việc từ khi vào công ty cho 

đến hiện tại của công nhân viên.  

3.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn thực hiện chuyển vị trí 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào  -> Điền các dữ liệu trên thanh công cụ -> Nhấn nút 

Nhập -> Nhấn nút Lưu để lưu thông tin chuyển vị trí. 

 

V.3.1 
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b. Giải thích ý nghĩa: 

- Vị trí: lựa chọn vị trí mới theo xưởng, khu vực, bộ phận. 

- Job code: là Mã công việc được tạo ở phần IV.1.2. 

- Chức danh: là chức phận, nhiệm vụ, quyền hành của nhân viên. 

- Loại chức vụ: tên chức vụ công việc đảm nhận. 

- Mã chức vụ: mã chức vụ công việc đảm nhận. 

c. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

d. Hướng dẫn cách hiển thị quá trình chuyển vị trí của nhân viên 

Trước tiên điền Mã nhân viên -> nhấn nút  -> Quá trình chuyển vị trí từ trước đến nay 

của nhân viên sẽ được hiển thị trên lưới dữ liệu (Hình V.3.2). 

 

V.3.2 

e. Danh sách báo cáo 

- Danh sách chuyển vị trí chi tiết. 

- Danh sách chuyển vị trí tổng hợp 

4. Danh mục Chuyển Chức Vụ 

4.1. Mô tả nghiệp vụ 
Danh mục này sử dụng để quản lý chức vụ và lịch sử chuyển chức vụ từ khi vào công ty cho đến hiện tại 

của công nhân viên. 

4.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn chuyển chức vụ  

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào  . 

Để thực hiện chuyển chức vụ thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi nhập xong thì dữ liệu sẽ được 

hiển thị như Hình V.4.1. 
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V.4.1 

b. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thìlàm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

c. Danh sách báo cáo 

- Danh sách chuyển chức vụ 

5. Danh mục Quyết Định Thôi Việc 

5.1. Mô tả nghiệp vụ 
Danh mục này sử dụng để tạo và quản lý quyết định thôi việc, sa thải công nhân viên. 

5.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn tạo Quyết định 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào  . 

Để tạo Quyết định thôi việc thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi tạo xong thì dữ liệu sẽ được 

hiển thị như Hình V.5.1. 

 

V.5.1 

b. Giải thích ý nghĩa 

- Trạng thái: là trạng thái của Quyết định thôi việc. Có ba trạng thái: Duyệt, Hủy, Kế hoạch. 

 Duyệt: Đã duyệt thôi việc. 

 Hủy: Hủy quyết định thôi việc, sa thải. 
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 Kế hoạch: Áp dụng đối với trường hợp chưa có quyết định chính thức, chỉ là kế hoạch. 

c. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

d. Hướng dẫn sử dụng một số chức năng đặc biệt 

- In quyết định thôi việc:  

Bước 1: Chọn xem Danh sách quyết định trong Hộp chức năng để hiển thị dan sách nhân viên 

trên lưới dữ liệu. 

Bước 2: Chọn nhân viên để in quyết định 

Bước 3: Trong hộp chức năng chọn In quyết định như hình V.5.2  

Bước 4: Nhấn nút Thực hiện  

Bước 5: Thực hiện thao tác theo hướng dẫn của PM. 

 
V.5.2 

 

6. Danh mục Danh Sách Người Tàn Tật 

6.1. Mô tả danh mục 
Danh mục này quản lý danh sách người tàn tật làm việc tại doanh nghiệp. 

6.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn tạo thông tin 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào  . 

Để tạo mới thông tin người tàn tật thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi tạo xong thì dữ liệu sẽ 

được hiển thị như Hình V.6.1. 
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V.6.1 

b. Giải thích ý nghĩa 

- Lý do: Lý do dẫn đến tàn tật. 

- Phần trăm: Tàn tật bao nhiêu phần trăm. 

- Từ ngày, Đến ngày: Là thời gian tàn tật, nếu là tàn tật suốt đời thì cột Đến ngày có thể để trống. 

- Duyệt: Xác nhận chế độ là người tàn tật. 

c. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

d. Danh sách báo cáo 

- Danh sách người tàn tật 

7. Danh mục Quản Lý Vi Phạm Kỷ Luật 

7.1. Mô tả danh mục 
Danh mục này lưu trữ và quản lý những vi phạm kỷ luật của người lao động. 

7.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn nhập thông tin vi phạm 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào . 

Để nhập thông tin vi phạm vào PM thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi tạo xong thì dữ liệu sẽ 

được hiển thị như Hình V.7.1. 

 

V.7.1 

b. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

c. Giải thích báo cáo 
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- Danh sách biên bản đang có hiêu lực: là danh sách các biên bản đã được lập và đang có hiệu lực 

theo thời gian. 

- Danh sách theo ngày lập biên bản: là danh sách các biên bản đã được lập theo thời gian. 

- Danh sách theo ngày kết thúc biên bản: là danh sách biên đã được lập sẽ kết thúc theo thời gian. 

- Tổng hợp quản lý vi phạm ỷ luật: là danh sách tổng hợp biên bản vi phạm kỷ luật của từng nhân 

viên trong 1 năm. 

- In thư mời xử lý kỷ luật lao động: in biên bản mời nhân viên tham dự cuộc xử lý kỷ luật lao động. 

- Biên bản vi phạm: in biên bản xử lý vi phạm kỷ luật nhân viên. 

- Biên bản xét kỷ luật lao động: là biên bản được sử dụng để xét hình phạt xử lý khi nhân viên 

không có mặt tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật khi vượt quá số lần gửi thư mời theo quy định. 

- Biên bản xử lý kỷ luật lao động: là biên bản được gửi khi nhân viên không có mặt tham dự cuộc 

họp xử lý kỷ luật khi vượt quá số lần gửi thư mời theo quy định. 

- Quyết định xử lý kỷ luật lao động: là quyết định được đưa ra xử lý kỷ luật lao động nhân viên. 

8. Danh mục Cấp Phát Áo Bảo Hộ 

8.1. Mô tả danh mục 
Danh mục này quản lý việc cấp phát áo bảo hộ. 

8.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn nhập thông tin 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào  . 

Để tạo thông tin thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi tạo xong thì dữ liệu sẽ được hiển thị như 

Hình V.8.1. 

 

V.8.1 

b. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

c. Giải thích các báo cáo 

- Danh sách cấp phát áo: là danh sách áo bảo hộ đã được cấp phát theo thời gian. 

VI. PHÂN HỆ CHẤM CÔNG 

1. Hướng dẫn Đăng Ký Tăng Ca 

1.1. Mô tả nghiệp vụ 
Danh mục này quản lý dữ liệu đăng ký tăng ca của công nhân viên. 
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1.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn đăng ký thông tin tang ca 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn . 

Để đăng ký thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau đó dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình VI.1.1. 

 

VI.1.1 

b. Giải thích ý nghĩa: 

- ĐK tăng ca: Là số giờ đăng ký tăng ca (đơn vị tính là giờ). 

- Loại tăng ca : có 5 loại Tăng ca (TC sau; TC trước; TC trưa; TC nghỉ bù; TC không nghỉ bù) 

 Tăng ca ngày thường: 

 TC sau: Là tăng ca sau giờ làm việc. 

 TC trước: Là tăng ca trước giờ làm việc. 

 TC trưa: Là tăng ca trong giờ nghỉ trưa. 

 Đăng ký làm tăng ca ngày chủ nhật hoặc ngày lễ: 

 TC nghỉ bù: Là đăng ký tăng ca sau đó được nghỉ bù một ngày nào đó.  

 TC không nghỉ bù: Là đăng ký tăng ca mà không có ngày nghỉ bù.  

- Ca: Là Ca làm việc, dựa vào ca này để tính tăng ca cho nhân viên. 

c. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

d. Giải thích báo cáo 

- Bảng đăng ký tăng ca chi tiết: là danh sách đăng ký tăng ca theo từng ngày của từng nhân viên. 

 

- Bảng đăng ký tăng ca tổng hợp: là danh sách đăng ký tăng ca theo nhiều ngày của nhiều nhân 

viên  
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2. Hướng dẫn Đăng Ký Ca  

2.1. Mô tả nghiệp vụ 
Danh mục này quản lý đăng ký ca làm việc cho công nhân viên. 

2.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn đăng ký ca 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn . 

Để đăng ký ca thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau đó dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình VI.2.1. 

 

VI.2.1 

b. Giải thích ý nghĩa 

- Từ ngày, đến ngày: Là thời gian ca có hiệu lực. Nếu là ca cố định thì cột Đến ngày để trống, nếu 

là ca tạm thời thì phải nhập thông tin vào cột Đến ngày. 

- Loại ĐK: 

 Giá trị là 0: Thể hiện ca cố định. 

 Giá trị là 1: Thể hiện ca tạm thời. 

- Giờ thêm: Là số giờ được cộng thêm nếu làm đủ thời gian của ca. Sử dụng trong trường hợp 

doanh nghiệp cộng thêm giờ làm việc cho nhân viên như một phần thưởng. 

- Giờ TC trước: Trong trường hợp muốn đăng ký Tăng Ca Trước cho nhân viên luôn thì Giao diện 

này cũng hỗ trợ. Người dùng có thể chọn đăng ký Tăng Ca Trước tại đây. 

Lưu ý: Nếu công nhân A đăng ký ca cố định là Ca1 từ ngày 1/4/2020, sau đó đăng ký Ca2 tạm thời từ 

ngày 5/4/2020 đến ngày 10/4/2020. Thì ca của người này như sau: từ ngày 1/4/2020 -> 4/4/2020 là 

Ca1; từ ngày 5/5/2020 đến ngày 10/4/2020 là Ca2; từ ngày 11/4/2020 trở đi là Ca1. 

c. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

d. Giải thích báo cáo 

- Danh sách đăng ký ca theo ngày: Là danh sách nhân viên đăng ký ca theo từng ngày. 

- Danh sách đăng ký ca trong khoảng thời gian: Là danh sách nhân viên đăng ký ca trong khoảng 

thời gian. 

- Bảng ca chi tiết: Là danh sách danh sách ca chi tiết của các nhân viên trong khoảng thời gian cần 

báo cáo. 
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- Danh sách chưa đăng ký ca: Đây là danh sách nhân viên chưa đăng ký ca đồng thời không có 

đăng ký nghỉ.  

- Danh sách đăng ký ca sai luật: Là danh sách nhân viên đăng ký 02 ca liên tiếp nhưng không cách 

nhau tối thiểu 12 giờ.  

- Tổng hợp số lượng theo ca: Là báo cáo tổng hợp số lượng người làm theo ca, theo ngày của một 

bộ phận. 

 

3. Hướng dẫn Lấy Dữ Liệu Từ Máy Chấm Công 

3.1. Mô tả nghiệp vụ 
Chức năng này dùng để lấy dữ liệu giờ vào ca làm việc và giờ kết thúc ca làm việc của từng công nhân 

viên từ máy chấm công. Đồng thời bổ sung dữ liệu chấm công trong trường hợp thiếu dữ liệu chấm 

công. 
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3.2. Các bước thực hiện 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào  -> PM thị một giao diện có hai tab 

chính là: Tab Tổng quát và Tab Danh sách xóa. 

3.2.1. Tab Tổng quát 

 

VI.3.1 

a. Hướng dẫn lấy dữ liệu chấm công: Có hai cách  

- Cách 1: Lấy dữ liệu cho toàn bộ công nhân viên. Làm theo các hướng dẫn ở hình VI.3.2 

 

VI.3.2 

Bước 1: Trong Hộp chức năng, chọn “Lấy dữ liệu chấm công”. 

Bước 2: Nhấn nút Thực hiện. 

Bước 3: Lựa chọn các dữ liệu theo bộ lọc sẵn có, ở đây có lọc theo vị trí và lọc theo thời gian. 

Bước 4: Nhấn nút OK để lấy dữ liệu hoặc nhấn Cancel để hủy lệnh. 

- Cách 2: Lấy dữ liệu theo mã nhân viên. Làm theo các hướng dẫn ở hình VI.3.3 
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VI.3.3 

Bước 1: Trong hộp chức năng, chọn “Lấy dữ liệu chấm công theo mã nhân viên”.  

Bước 2: Nhấn nút Thực hiện. 

Bước 3: Chọn khoảng thời gian cần lấy dữ liệu. 

Bước 4: Nhấn nút OK. Sau đó PM hiển thị giao diện như hình VI.3.4 

 
VI.3.4 

Bước 5: Chọn nhân viên cần lấy dữ liệu chấm công. 

Bước 6: Nhấn OK để thực hiện lệnh hoặc nhấn Cancel để hủy lệnh. 

b. Hướng dẫn bổ sung thông tin chấm công cho nhân viên 

Thực hiện các bước theo hướng dẫn ở phần II.2 

- Ngày, Giờ: Là Ngày, Giờ bổ sung chấm công. 

- TT Vào/Ra: Là trạng thái giờ vào / giờ ra. 

- Lý do: Là lý do bổ sung dữ liệu giờ vào / ra. 

c. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

d. Giải thích báo cáo 

- Danh sách đã chấm công theo đăng ký ca: Là danh sách công nhân viên có dữ liệu chấm công 

đúng theo ca đã đăng ký. 

- Danh sách chưa có dữ liệu chấm công theo đăng ký ca: Là danh sách công nhân viên đã đăng ký 

ca nhưng không có dữ liệu chấm công. 

3.2.2. Tab Danh sách xóa 
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Tab Danh sách xoá này lưu những dữ liệu chấm công do người dùng đã xóa ở “Tab Tổng quát”. 

Lưu ý: Khi lấy lại dữ liệu chấm công từ máy chấm công, PM sẽ không lấy lại dữ liệu của nhân viên mà 

người dùng đã chọn xóa trước đó. 

a. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

4. Hướng dẫn đăng ký vào PM thông tin Nhân Viên Xin Ra Ngoài 

4.1. Mô tả nghiệp vụ 
Chức năng này giúp quản lý thông tin xin ra ngoài trong giờ làm việc của công nhân viên. 

4.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn đăng ký thông tin 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào  . 

Để đăng ký thông tin thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau đó dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình 

VI.4.1. 

 

VI.4.1 

b. Giải thích ý nghĩa 

- Giờ ra bị trừ công: Là giờ ra ngoài trong thời gian làm việc. 

- Tổng giờ ra ngoài: Là giờ ra ngoài bao gồm cả giờ nghỉ giữa ca làm việc. 

c. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

d. Giải thích báo cáo 

 

 

 

 
- Bảng xin ra ngoài từ dữ liệu chấm công: Là bảng phân tích từ dữ liệu chấm công vào / ra thực tế 

của công nhân viên.  

- Bảng xin ra ngoài chi tiết: Là danh sách xin ra ngoài chi tiết đã được nhập bởi người dùng. 

 
- Bảng xin ra ngoài tổng hợp: Là báo cáo tổng hợp xin ra ngoài theo thời gian. 
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5. Hướng Dẫn Đăng Ký Thai Sản 

5.1. Mô tả nghiệp vụ 
Chức năng này quản lý danh sách nữ mang thai từ ngày đầu của thai kỳ đến khi sinh con. 

5.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn đăng ký 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào . 

Để đăng ký thông tin thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau đó dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình 

VI.5.1. 

 

VI.5.1 

b. Giải thích ý nghĩa 

- Ngày dự sinh: Từ thông tin này PM sẽ tính ra ngày đầu mang thai để làm căn cứ tính chế độ thai 

sản. 

c. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

d. Các loại báo cáo và chức năng 

- Danh sách mang thai. 

- Danh sách hưởng chế độ: Là danh sách mang thai đủ tiêu chuẩn được hưởng chế độ thai sản 

được đi làm muộn hoặc về sớm 1 giờ so với quy định của công ty. 

- Theo dõi thai sản - nuôi con nhỏ: Báo cáo này tổng hợp theo dõi từ ngày đầu mang thai cho đến 

khi nghỉ sinh và đi làm lại. 

- In thẻ thai sản về sớm: Dùng để in thẻ cho những người đang được hưởng chế độ thai sản. 

Các bước thực hiện: 

 Bước 1: Trong Hộp chức năng, chọn Danh sách hưởng chế độ. 

 Bước 2: Tích chọn công nhân viên cần in. 

6. Hướng Dẫn Đăng Ký Nghỉ Phép theo ngày hoặc nửa ngày 

6.1. Mô tả nghiệp vụ 
Chức năng này quản lý dữ liệu nghỉ phép (phép năm, nghỉ sinh…), nghỉ không phép, tạo thư mời trong 

trường hợp nhân viên nghỉ không phép quá quy định. 

6.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn đăng ký 
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Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào . 

Các bước làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau đó dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình VI.6.1. 

 

VI.6.1 

b. Giải thích ý nghĩa 

- Duyệt nhập phép: Sử dụng trong trường hợp nhân viên đăng ký nghỉ quá số ngày phép được 

hưởng. Ví dụ nhập vượt quá số ngày phép năm hay nhập quá số ngày nghỉ đi khám thai… 

- PN tồn: Là số ngày phép tồn của năm trước chuyển qua dùng cho năm mới. 

- PNĐN (Phép năm đã nghỉ): Là số ngày phép đã dùng trong năm. 

- PNTC (Phép năm tiêu chuẩn) (Đến cuối năm): Là số ngày phép tối đa được hưởng hàng năm 

(không bao gồm phép tồn từ năm trước). 

- PNCL (Đến cuối năm): Là số ngày phép còn lại được dùng tính đến cuối năm. 

- PNTC (Đến hiện tại): Là số ngày phép tối đa được hưởng tính đến thời điểm hiện tại (không bao 

gồm phép tồn từ năm cũ). 

- PNCL (Đến hiện tại): Là số ngày phép còn lại được dùng tính đến thời điểm hiện tại. 

c. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

d. Giải thích báo cáo  

- Danh sách nghỉ phép: Là danh sách nghỉ phép của nhân viên trong khoảng thời gian. 

- Bảng phép năm chi tiết: Là báo cáo phép năm tổng hợp theo tháng cho công nhân viên đã nghỉ 

và đang làm việc. 

 

- Danh sách nghỉ theo bộ phận: Là danh sách thống kê số lượng nhân viên nghỉ phép theo từng bộ 

phận. 

- Đăng ký phép bất thường: Là danh sách nhân viên đã đăng ký nghỉ nhưng vẫn có dữ liệu chấm 

công ngày đó. 

- Danh sách nghỉ không phép 5 lần trong vòng 30 ngày: Là danh sách nhân viên đã nghỉ không xin 

phép 5 lần trong vòng 30 ngày. 

- In thư mời: Chức năng này dùng để in thư mời gửi người lao động đã nghỉ không xin phép 5 lần. 

7. Hướng dẫn Đăng Ký Nghỉ Phép Theo Giờ 

7.1. Mô tả nghiệp vụ 
Hướng dẫn này áp dụng cho trường hợp đi làm muộn có xin phép, hoặc về sớm có xin phép theo giờ. 
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7.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn đăng ký 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào . 

Để đăng ký thông tin thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau đó dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình 

VI.7.1. 

 

VI.7.1 

b. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

c. Các loại báo cáo 

- Danh sách đăng ký phép theo giờ: Là danh sách nhân viên đăng ký nghỉ phép theo giờ. 

- Danh sách đi muộn về sớm: Là báo cáo hiển thị danh sách nhân viên đi làm muộn và về sớm dựa 

trên giờ chấm công thực tế. 

8. Hướng Dẫn Tính Công 

8.1. Mô tả nghiệp vụ 
Sau khi có đầy đủ thông tin của: Đăng ký ca, dữ liệu chấm công vào ra, dữ liệu đăng ký tăng ca (nếu có), 

dữ liệu đăng ký nghỉ phép, dữ liệu đăng ký thai sản….. Thì phần này sẽ hướng dẫn tính công cho nhân 

viên. 

Ngoài ra nếu có trường hợp thiếu chấm công dẫn đến PM không thể tính công được, thì có thể bổ sung 

ở bước này. 

8.2. Các bước thực hiện 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào  PM hiển thị giao diện như hình VI.8.1 

 

VI.8.1 
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a. Hướng dẫn tính công: Có hai cách tính công 

- Cách 1: Tính công theo Mã nhân viên. (Hình VI.8.2). 

Bước 1: Gõ mã nhân viên. 

Bước 2: Chọn ngày, tháng tính công. Ví dụ: chọn ngày 10/05/2020 như hình VI.8.2 nghĩa là tính 

công cho nhân viên trong tháng 05/2020. 

Bước 3: Nhấn nút TÍNH CÔNG. Sau khi tính công xong thì nhấn nút Search để hiển thị kết quả 

tính công. 

 
VI.8.2 

- Cách 2: Tính công cho toàn bộ nhân viên. (Hình VI.8.3) 

Bước 1: Trong Hộp chức năng, chọn Tính công. 

Bước 2: Nhấn nút Thực hiện. 

Bước 3: Chọn các giá trị lọc theo vị trí, và thời gian tính công. 

Bước 4: Nhấn Thực hiện lệnh. 

Bước 5: Nhấn OK để tính công hoặc Cancel để hủy lệnh.  

 

VI.8.3 
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b. Hướng dẫn bổ sung dữ liệu công 

Nếu trường hợp do thiếu dữ liệu chấm công như: Dữ liệu chấm vào, chấm ra, đăng ký ca…. Vì 

vậy PM không thể thực hiện tính công theo logic được thì có thể bổ sung dữ liệu chấm công ở 

giao diện này. 

Để bổ sung dữ liệu thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. 

c. Giải thích ý nghĩa 

- Giờ công: Trong trường hợp lưới dữ liệu không hiển thị công của nhân viên thì có thể bổ sung 

giờ công ở đây. Hoặc bổ sung ở các phần khác. 

- Nguồn nhập: Là thông tin cho biết dữ liệu công đó là do người dùng tự nhập vào hay do PM tính 

toán được. 

d. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

e. Giải thích báo cáo 

- Bảng chấm công tổng hợp (sử dụng ký hiệu): Là báo cáo danh sách nhân viên công làm theo 

từng ngày (X – làm đủ ca, X1 – làm đủ ca + 1 giờ làm thêm,CP – nghỉ có phép, kp – nghỉ không 

phép). Hình VI.8.4 

 

VI.8.4 

- Bảng công chi tiết: Là báo cáo chi tiết gồm các thông tin: bao nhiêu giờ Hành chính, bao nhiêu 

giờ tăng ca, bao nhiêu giờ được cộng thêm theo chế độ …. 

- Khi thực hiện xuất Bảng công chi tiết thì giao diện sẽ xuất hiện cửa sổ như hình VI.8.5. sau đó lựa 

chọn các tiêu chí lọc hiển thị trên báo cáo. 

 

VI.8.5 
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Giải thích một số các tiêu chí lọc (Hình VI.8.5), 

 Trên hộp thoại chứa nhiều Mã công (Mã giờ công), tùy vào yêu cầu của người dùng mà lựa 

chọn một hoặc nhiều mã công xuất hiện trên báo cáo. 

 Hiển thị giờ QV, QR: Lựa chọn hiển thị giờ vào, giờ ra. 

 Hiển thị đăng ký TC: Lựa chọn hiển thị đăng ký tăng ca. 

Báo cáo Bảng công chi tiết sẽ có dạng excel giống hình VI.8.6 

 

VI.8.6 

- Bảng công tính lương: Là bảng chấm công tổng hợp theo ngày, có thể xem dữ liệu trên lưới như 

hình VI.8.6 hoặc xem dưới dạng phiếu để in giống hình VI.8.7. 

 
VI.8.7 

 
VI.8.8 
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- Bảng công tổng hợp: Là bảng tổng hợp giờ công, giờ đăng ký nghỉ, giờ đi muộn, về sớm theo thời 

gian cho toàn bộ nhân viên. 

- Danh sách công nhân viên làm chế độ 7h: Là danh sách các công nhân làm chế độ 7 giờ. 

- Báo cáo tăng ca: Là báo tổng hợp giờ tăng ca theo nhân viên trong khoảng thời gian cho toàn bộ 

nhân viên. 

9. Hướng dẫn kiểm tra Công Bất Thường 

9.1. Mô tả nghiệp vụ 
Công bất thường ví dụ như: Chỉ có chấm công giờ vào, chỉ có chấm công giờ ra, không chấm công và 

không có đăng ký nghỉ, một số công bất thường khác theo tiêu chí của doanh nghiệp. 

Chức năng này gồm những báo cáo về công bất thường và hỗ trợ xử lý công bất thường. 

9.2. Các bước thực hiện 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào  -> PM hiển thị giao diện như hình VI.9.1 

 

VI.9.1 

a. Hướng dẫn xử lý trường hợp chỉ có chấm công giờ vào và thiếu giờ ra 

Thực hiện theo các bước trong hình VI.9.2 

 

VI.9.2 

Bước 1: Trong Hộp chức năng, chọn Danh sách chỉ có chấm công giờ vào. 

Bước 2: Nhấn Thực hiện để hiển thị danh sách chỉ có chấm công giờ vào trên lưới. 

Bước 3: Điền thông tin. 

Lưu ý:  

- TT Vào/Ra: Trạng Thái Vào / Ra. Lựa chọn Out/ Ra nếu thiếu dữ liệu chấm công giờ ra và ngược 

lại. 



59 
 

- Để bổ sung dữ liệu giờ ra PM có ba lựa chọn: 

  PM sẽ tự động tính giờ ra theo ca và giờ tăng ca. Ví dụ nếu ca từ 7:30~16:30 và có 

đăng ký tăng ca 1 giờ thì giờ ra được hiển thị là: 17:30. 

  PM sẽ tự động tính dữ liệu giờ ra theo ca và giờ tăng ca đã đăng ký (nếu 

có) và cộng thêm từ 0 đến 15 phút. Ví dụ nếu ca từ 7:30~16:30 và có đăng ký tăng ca 1 giờ thì 

giờ ra được chấm lại là: 17:30, hoặc 17:31 … hoặc 17:45 

  Lựa chọn này là người dùng tự điền thông tin giờ ra.  

Bước 4: Tích chọn dòng cần bổ sung giờ ra. 

Bước 5: Nhấn nút NHẬP, thì dữ liệu ra sẽ được nhập lên lưới như phần được đóng khung ở hình 

dưới. 

 
Bước 6: Nhấn nút LƯU để lưu dữ liệu. 

b. Hướng dẫn xử lý trường hợp chỉ có chấm công giờ ra, thiếu giờ vào 

Làm tương tự phần a, nhưng cần lưu ý: 

Bước 1: Trong Hộp chức năng, chọn Danh sách chỉ có chấm công giờ ra. 

Bước 3: Điền thông tin. 

  PM sẽ tự động tính dữ liệu giờ vào theo ca và giờ tăng ca. Ví dụ nếu ca từ 7:30~16:30 

và có đăng ký tăng ca sớm 1 tiếng thì giờ vào được hiển thị là 06:30. 

  PM sẽ tự động tính dữ liệu giờ vào theo ca và giờ tăng ca đã đăng ký (nếu 

có) và trừ đi từ 0 đến 15 phút. Ví dụ nếu ca từ 7:30~16:30 và có đăng ký tăng ca 1 giờ thì giờ vào 

được chấm lại là: 06:30, hoặc 06:29 hoặc … 06:15. 

c. Hướng dẫn xử lý Danh sách không có công và không có đăng ký nghỉ:  

- Là danh sách nhân viên không có dữ liệu chấm công và không có đăng ký nghỉ.  

- Để xử lý danh sách này thì làm như hướng dẫn ở phần a, b. 

d. Một Số báo cáo kiểm tra công bất thường 

- Danh sách vào muộn - ra sớm: Là báo cáo hiển thị danh sách nhân viên đi làm muộn hoặc về 

sớm. 

- Danh sách tăng ca bất thường: Là báo cáo hiển thị danh sách nhân viên có đăng ký tăng ca 

nhưng thực tế không làm việc vào giờ tăng ca. 

- Danh sách không có công và đăng ký nghỉ phép: Là báo cáo hiển thị danh sách nhân viên đăng ký 

nghỉ phép và không chấm công. 

- Chấm công sai quy định ca: Là danh sách nhân viên chấm công sớm hơn và về muộn hơn theo 

quy định của công ty. 
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VII. PHÂN HỆ TÍNH LƯƠNG 

1. Danh Sách Người Phụ Thuộc 

1.1. Mô tả nghiệp vụ 
Danh mục này quản lý danh sách người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh cho nhân viên. 

1.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào . 

Để đăng ký thông tin thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau đó dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình 

VII.1.1. 

 

VII.1.1 

b. Giải thích ý nghĩa 

- Phụ thuộc từ tháng: Mốc thời gian bắt đầu được tính giảm trừ gia cảnh. 

- Phụ thuộc đến tháng: Mốc thời gian kết thúc tính giảm trừ gia cảnh. Trong trường hợp người 

phụ thuộc đủ điều kiện đăng ký Phụ thuộc trọn đời thì không tích chọn phần này. 

- Đã nộp giấy: Dùng để xác nhận là người phụ thuộc hợp lệ. 

c. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

d. Giải thích báo cáo 

- Danh sách người phụ thuộc: Cung cấp danh sách người phụ thuộc theo tháng. 

2. Cài Đặt Mức Lương 

2.1. Mô tả nghiệp vụ 
Chức năng này dùng để quản lý Mức lương, mỗi Mức lương tương ứng với nhóm lương và bậc lương 

theo quy định của công ty. Người dùng có thể tự điền thông tin Nhóm lương, Bậc lương trực tiếp vào 

Thanh công cụ hoặc lấy dữ liệu từ file excel. 

2.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn cài đặt 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn . 
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Để cài đặt dữ liệu thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau đó dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình VII.2.1. 

 

VII.2.1 

b. Giải thích ý nghĩa 

- Từ ngày, Đến ngày: Là thời gian hiệu lực của mức lương. 

- Trong mỗi nhóm lương có nhiều bậc lương. 

c. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

  

3. Cài Đặt Nhóm Bậc Tay Nghề 

3.1. Mô tả nghiệp vụ 
Chức năng này dùng để quản lý bậc tay nghề, mỗi bậc tay nghề tương ứng với nhóm bậc tay nghề khác 

nhau và có mức phụ cấp khác nhau theo quy định của công ty. Người dùng có thể tự điển thông tin Nhóm 

bậc tay nghề, bậc tay nghề trực tiếp vào thanh công cụ hoặc lấy dữ liệu từ file excel. 

3.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn cài đặt 

Trên thanh tác nghiệp chọn . 

Để cài đặt dữ liệu thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau đó dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình VII.3.1. 

 

VII.3.1 
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b. Giải thích ý nghĩa 

- Từ ngày, Đến ngày: Là ngày hiệu lực cho bậc tay nghề 

- Một nhóm bậc tay nghề có thể có nhiều bậc tay nghề 

Lưu ý: Đến ngày có thể để trống (áp dụng vô thời hạn) 

4. Đăng Ký Mức Lương Cho Nhân Viên 

4.1. Mô tả nghiệp vụ 
Chức năng này dùng để đăng ký Nhóm lương, Bậc lương cho từng mã nhân viên để xác định mức 

lương.  

4.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn đăng ký 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào  . 

 Để đăng ký mức lương thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau đó dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình 

VII.4.1. 

 

VII.4.1 

Lưu ý: Cột Đến ngày có thể để trống. 

b. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

c. Giải thích báo cáo 

Mức lương nhân viên (All): Hiển thị mức lương của toàn bộ công nhân viên từ trước đến nay. 

5. Đăng ký Bậc tay nghề cho nhân viên 

5.1. Mô tả nghiệp vụ 
Danh mục này để đăng ký bậc tay nghề cho nhân viên và xác định phụ cấp theo bậc tay nghề. 

5.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn đăng ký 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào . 

Để đăng ký bậc tay nghề thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau đó sẽ được dữ liệu như hình VII.5.1 
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VII.5.1 

b. Giải thích ý nghĩa 

- Từ ngày, đến ngày: Là thời gian hiệu lực của bậc tay nghề. 

- Thành phần: là các bậc tay nghề được định sẵn và có các mức lương khác nhau. 

Lưu ý: cột Nhóm tay nghề, đến ngày có thể để trống. 

c. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

d. Các báo cáo liên quan: 

- Bậc tay nghề nhân viên (All): Hiển thị bậc tay nghề của nhân viên từ trước đến nay. 

6. Danh mục Lương Cố Định 

6.1. Mô tả nghiệp vụ 
Danh mục này để quản lý các khoản lương dài hạn không thay đổi trong 1 thời gian dài của công nhân 

viên. 

6.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn tạo mới 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào . 

Để tạo mới thông tin lương cố định thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi tạo xong thì dữ liệu sẽ 

được hiển thị như Hình VII.6.1. 

 

VII.6.1 

b. Giải thích ý nghĩa 

- Thành phần: Là danh sách các khoản lương và phụ cấp dài hạn như: Lương cơ bản, phụ cấp 

trách nhiệm, phụ cấp nhà ở…. 

- Từ ngày, Đến ngày: Là thời gian hiệu lực của thành phần lương. 
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Lưu ý: Cột Đến ngày có thể để trống. 

c. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

d. Các báo cáo liên quan: 

- Lương cố định chi tiết: Là báo cáo hiển thị chi tiết lương như hình VII.6.1. 

- Lương cố định tổng hợp: Là báo cáo hiển thị lương như hình VII.6.2. 

 
VII.6.2 

7. Các Khoản Phát Sinh (Tăng / Giảm) 

7.1. Mô tả nghiệp vụ 
Chức năng này để quản lý các khoản phát sinh tăng / giảm trong tháng của nhân viên (nếu có). Ví dụ: bù 

lương tháng trước, phạt vi phạm kỷ luật… 

7.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn đăng ký 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào . 

Để đăng ký thông tin thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau đó dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình 

VII.7.1. 

 

VII.7.1 

b. Giải thích ý nghĩa 

- Thành phần: Là danh sách các khoản lương và phụ cấp phát sinh tăng/ giảm trong tháng: Ví dụ: 

Bù khoản lương còn thiếu tháng trước, Thưởng năng xuất… 

- Tháng, Năm: Là tháng hiệu lực của thành phần lương. 

c. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

d. Các báo cáo liên quan: 

- Lương biến động chi tiết: Là báo cáo hiển thị chi tiết lương như hình VII.7.1. 
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- Lương biến động tổng hợp: Là báo cáo hiển thị lương. 

8. Quản lý Hợp đồng Lao Động 

8.1. Mô tả nghiệp vụ 
Danh mục này quản lý hợp đồng và quá trình hợp đồng lao động của nhân viên từ hợp đồng thử việc 

đầu tiên cho đến khi ký hợp đồng vô thời hạn và các phụ lục hợp đồng. 

8.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn tạo quá trình hợp đồng 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào . 

Để tạo thông tin thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau đó dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình VII.8.1. 

 

VII.8.1 

b. Giải thích ý nghĩa 

- HĐ Chính: thể hiện mã hợp đồng gần nhất mà PM tự liên kết theo mã nhân viên trong trường 

hợp tạo phụ lục hợp đồng. 

- Lưu ý: Trong trường hợp là hợp đồng vô thời hạn thì không cần tích chọn Ngày kết thúc. 

c. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

d. Giải thích báo cáo 

- Danh sách hợp đồng theo ngày ký: Là danh sách hợp đồng ký của nhân viên đang làm việc trong 

khoảng thời gian được chọn. 

- Danh sách hợp đồng theo ngày hết hạn: Là danh sách hợp đồng sẽ hết hạn trong khoảng thời gian 

nào đó của nhân viên đang làm việc. 

- Danh sách hợp đồng đang có hiệu lực: Là danh sách hợp đồng đang có hiệu lực trong khoảng thời 

gian được chọn. 

- Danh sách HĐ dự tính ký: Là danh sách hợp đồng dự tính sẽ ký mới trong khoảng thời gian được 

chọn. 

- In hợp đồng thử việc: Chức năng này để in hợp đồng thử việc. 

- In hợp đồng chính thức: Chức năng này để in hợp đồng chình thức. 

- Kết quả thử việc (Đạt): Chức năng này để in kết quả thử việc đạt. 

- Kết quả thử việc (Không đạt): Chức năng này để in kết quả thử việc không đạt. 

9. Tính Lương 

9.1. Mô tả nghiệp vụ 
Chức năng này để tính toán tiền lương và các báo cáo về lương. 

9.2. Các bước thực hiện 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào . 
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VII.9.1 

9.2.1. Hướng dẫn tính lương 

Các nghiệp vụ tính lương: Lương tháng, Lương thôi việc, Trợ cấp thôi việc, Thanh toán phép năm, Truy 

thu phép năm, Trợ cấp con nhỏ, Quyết toán PIT, Thưởng 30/4-1/5, Thưởng 2/9, Thưởng tháng 13.  Mỗi 

một nghiệp vụ lương sẽ ứng với một tab trên giao diện. 

a. Hướng dẫn tính lương tháng 

Các bước thực hiện tính lương (7 bước - Hình VII.9.2) 

Bước 1: Vào tab Lương tháng  

Bước 2: Trong Hộp chức năng, chọn Tính lương  

Bước 3: Nhấn nút Thực hiện  

Bước 4: Chọn Tháng tính lương 

Bước 5: Nhấn OK để tính lương hoặc Cancel để hủy lệnh. 

 

VII.9.2 

Bước 6: Chọn thư mục để lưu bảng lương -> Nhấn nút Save 

Bước 7: Màn hình sẽ hiện lên hộp thoại hỏi có muốn lưu dữ liệu lương hay không? Như hình 

VII.9.3.  



67 
 

 

VII.9.3 

Bước 8: Chọn “Yes” thì bảng lương sẽ được xuất ra file Excel và lưu trong cơ sở dữ liệu. 

Chọn “No” thì bảng lương chỉ xuất ra file Excel, không được lưu trong cơ sở dữ liệu và 

sau    này sẽ không lấy được thông tin bảng lương này. 

 

 

VII.9.4 

b. Hướng dẫn tính lương thôi việc:  

- Các bước thực hiện tương tự như Tính lương tháng. 

- Lưu ý: Cần nhập thời gian tính lương thôi việc cho nhân viên. 

c. Hướng dẫn tính trợ cấp thôi việc: 

- Các bước thực hiện tương tự như Tính lương tháng. 

- Lưu ý: Cần nhập thời gian tính trợ cấp thôi việc. 

d. Hướng dẫn tính thanh toán phép năm (Cho người thôi việc) 

- Các bước thực hiện tương tự như Tính lương tháng. 

- Lưu ý: Cần nhập thời gian thôi việc của nhân viên. 

e. Hướng dẫn tính Trợ cấp con nhỏ (Cho người thôi việc) 

- Các bước thực hiện tương tự như Tính lương tháng. 

- Lưu ý: Cần nhập thời gian tính trợ cấp con nhỏ cho nhân viên thôi việc. 

f. Hướng dẫn Quyết toán PIT 

- Chức năng này dùng để tính quyết toán PIT theo tháng. 

- Các bước thực hiện tính tương tự như Tính lương tháng. 

g. Hướng dẫn tính thưởng 30/4 – 1/5, 2/9 và lương tháng 13  

- Các bước thực hiện tính tương tự như Tính lương tháng. 

 

9.2.2. Hướng dẫn khóa lương – mở khóa lương 
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Sau khi hoàn chỉnh phần tính lương thì cần phải khóa lương lại để đảm bảo dữ liệu. Các bước thực hiện 

khoá lương hoặc mở khóa lương (hình VII.9.5):  

Bước 1: Trong Hộp chức năng, chọn Bảng lương  

Bước 2: Nhấn nút Thực hiện  

Bước 3: Tích chọn dòng lương cần khóa hoặc mở khóa  

Bước 4: Nhấn nút Khóa hoặc Mở khóa. (góc trên cùng bên phải) 

 

VII.9.5 

Lưu ý: 

- Ở Cột trangthai:  Có 2 dữ liệu hiển thị số “0” hoặc “1” (“1”: nghĩa là dòng lương đó đã được 

khóa; “0”: nghĩa là dòng lương đó chưa được khóa) 

- Cột PayDate: là cột ngày thanh toán lương. Cột này dùng để xác định tháng thanh toán lương có 

mục đích để quyết toán PIT. 

9.2.3. Hướng dẫn in phiếu lương 

Thực hiện 5 bước để in phiếu lương (hình VII.8.6):  

Bước 1: Tích chọn dòng cần in phiếu lương  

Trong trường hợp muốn in phiếu lương cho toàn bộ nhân viên: Tích chọn ô bên trái cạnh dòng 

tiêu đề “trangthai” 

Bước 2: Trong Hộp chức năng chọn In Phiếu lương  

Bước 3: Chọn tháng in phiếu lương rồi chọn Xem file in  

Bước 4: Nhấn OK 

 

VII.9.6 
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Bước 5: Nhấn vào biểu tượng để in phiếu lương (hình VII.8.7). 

 

VII.9.7 
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VIII. PHÂN HỆ BẢO HIỂM 

1. Quản lý sổ BHXH 

1.1. Mô tả nghiệp vụ 
Danh mục này dùng để quản lý thông tin sổ bảo hiểm của người lao động. 

1.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn thêm số sổ BHXH 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào .  

Để tạo thông tin thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau đó dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình VIII.1.1. 

 

VIII.1.1 

b. Giải thích ý nghĩa 

Số sổ BHXH là số sổ BHXH của nhân viên. 

c. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

d. Giải thích báo cáo 

Danh sách sổ BH: Là danh sách sổ BHXH của nhân viên theo từng bộ phận. 

2. Quản Lý Thẻ Bảo Hiểm Y Tế 

2.1. Mô tả nghiệp vụ 
Danh mục này dùng để quản lý thông tin thẻ bảo hiểm y tế của người lao động. 

2.2. Các bước thực hiện 
a. Hướng dẫn thêm số sổ BHXH  

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào . 

Để tạo thông tin thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau đó dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình VIII.2.1. 
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VIII.2.1 

b. Giải thích ý nghĩa 

- Số thẻ: Mã số thẻ BHYT của nhân viên. 

- Từ ngày, đến ngày: Ngày hiệu lực của thẻ BHYT. 

- Ngày trả thẻ: Ngày trả thẻ BHYT. 

- Mã bệnh viện: Mã bệnh viện nơi thẻ BHYT đăng ký. 

Lưu ý: Ngày trả thẻ có thể để trống. 

c. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6. 

d. Giải thích báo cáo 

Danh sách thẻ BHYT: Là danh sách sổ BHYT của nhân viên theo từng bộ phận. 

3. Báo Cáo Bảo Hiểm 

3.1. Mô tả nghiệp vụ 
Danh mục này dùng để tính toán dữ liệu tăng giảm bảo hiểm và những báo cáo liên quan theo mẫu 

D02-TS.  

3.2. Các bước thực hiện 

Trên Thanh tác nghiệp, chọn vào . 

 

VIII.3.1 

a. Hướng dẫn lấy dữ liệu tăng giảm bảo hiểm hàng tháng 

Các bước như hình VIII.3.2 
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VIII.3.2 

- Bước 1: Trong hộp chức năng chọn vào “Phân tích dữ liệu tăng BH” hoặc “Phân tích dữ liệu 

giảm BH”  

- Bước 2: Nhấn nút “Thực hiện” 

- Bước 3: Chọn tháng cần lấy dữ liệu bảo hiểm 

- Bước 4: Chọn “Xuất Excel”  

- Bước 5: Nhấn “OK” để lưu dữ liệu và chọn “Cancel” để không lưu dữ liệu. Nếu chọn nhấn “OK”, 

dữ liệu sẽ được hiển thị trên lưới như hình VIII.3.3. 

- Bước 6: Nhấn “Yes” hoặc “No” để lưu hoặc không lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu.  

 

VIII.3.3 

b. Hướng dẫn bổ sung dữ liệu tăng giảm bảo hiểm hàng tháng 

Sau khi kiểm tra thông tin ở danh sách tăng giảm bảo hiểm trong tháng (hình VIII.3.3), nếu người dùng 

cần bổ sung dữ liệu thì thực hiện như hướng dẫn ở phần II.2. Sau đó dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình 

VIII.3.4. 
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VIII.3.4 

c. Hướng dẫn lấy mẫu D02 – TS 

- Bước 1: Trong hộp chức năng chọn mẫu D02 – TS cần khai báo (hình VIII.3.5): 

File D02 – TS (Giảm): Danh sách nhân viên cần khai giảm bảo hiểm trong tháng. 

File D02 – TS (Tăng): Danh sách nhân viên cần khai tăng bảo hiểm trong tháng. 

File D02 – TS (Tăng và Giảm): Danh sách nhân viên cần khai tăng và giảm bảo hiểm 

trong tháng. 

 

 
VIII.3.5 

- Bước 2: Nhấn nút “THỰC HIỆN” (hình VIII.3.5) 

- Bước 3: Chọn tháng 

- Bước 4: Chọn “Xuất Excel”  

- Bước 5: Nhấn nút “OK” để lấy mẫu D02 -  TS như hình VIII.3.6 

 

VIII.3.6 

d. Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu: 

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6 


