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ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG
1. Đăng nhập
Bưóc 1: Người dùng truy cập vào domain của hệ thống
Bước 2: Nhập tên đăng nhập và mật khẩu tương ứng

2. Ghi nhớ đăng nhập cho trình duyệt
-

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị thông báo ghi nhớ đăng nhập.
Chọn nút
để ghi nhớ tên đăng nhập và mật khẩu cho những lần đăng nhập sau;
hoặc chọn
để từ chối ghi nhớ trong những trường hợp sử dụng máy tính công cộng
đăng nhập vào hệ thống .
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3. Thay đổi mật khẩu
- Sau khi đăng nhập thành công, tại giao diện trang chủ của hệ thống, nhấn chọn tên đăng
nhập để chuyển sang trang Thông tin cá nhân.

-

Tại giao diện thông tin cá nhân
Bước 1: chọn tab Đổi mật khẩu

Bước 2: nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu mới
Bước 3: nhấn nút

Bước 4: chọn OK để xác nhận thay đổi mật khẩu, chọn Hủy nếu không muốn tiếp tục.
-

Sau khi thay đổi mật khẩu thành công, hệ thống sẽ chuyển sang trang đăng nhập, người dùng
cần đăng nhập lại với mật khẩu vừa thay đổi để vào hệ thống
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ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Trong trường hợp chưa được cấp tài khoản đăng nhập, người dùng bấm chọn Đăng ký

Bước 1: Chọn đơn vị chủ quản (Đơn vị chủ quản là sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh)
Bước 2: Chọn đơn vị công tác. Nếu đơn vị công tác chưa có sẵn trong danh mục thì chọn “Đơn vị
chưa có trong hệ thống”
Bước 3: Nhập các thông tin được yêu cầu và bấm chọn

Thông tin đăng ký được gửi đến chuyên viên sở KHĐT, chuyên viên sở sẽ kiểm tra và phê duyệt yêu
cầu (Xem mục Xác nhận đăng ký).
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THÔNG TIN TRANG CHỦ
Đối với người dùng sử dụng hệ thống với quyền Chủ đầu tư, sau khi đăng nhập thành công, màn hình
sẽ hiển thị giao diện trang chủ như sau:
2

1
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3
4

7
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(1) Menu: Tùy quyền người dùng mà menu sẽ hiển thị nội dung khác nhau
(2) Thông báo: thông báo được gửi từ chuyên viên sở KHĐT
(3) Dự án: các thông tin chung về dự án của chủ đầu tư: tổng số dự án, số dự án khởi công mới,
số dự án chuyển tiếp. Khi click vào “Tổng số dự án” hệ thống sẽ chuyển qua giao diện danh
sách dự án, hiển thị thông tin tất cả dự án của chủ đầu tư.
Tại giao diện Danh sách dự án, hệ thống hỗ trợ tìm kiếm theo các tiêu chí lĩnh vực, năm khởi
công, loại công trình, cấp công trình; hỗ trợ lưu danh sách với định dạng Excel và Word
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(4) Thông tin về kế hoạch vốn: Tổng kế hoạch vốn, tổng giá trị giải ngân, tổng giá trị thực hiện
các dự án trong năm hiện tại
(5) Tỷ lệ giải ngân: thống kế số dự án có tỷ lệ giải ngân thấp (tổng giải ngân/tổng mức đầu tư nhỏ
hơn 50%)
(6) Hiển thị 1 số thông báo khẩn
(7) Hiển thị danh sách top 5 dự án giải ngân thấp
(8) Hiển thị danh sách top 5 dự án giải ngân cao
Đối với giao diện trang chủ của chuyên viên sở Kế hoạch và đầu tư sẽ có thêm các thông tin:

9
10
11

(9) Tình hình cập nhật dữ liệu: thể hiện tình hình nhập liệu của chủ đầu tư qua các thống kê về
tổng số dự án, số dự án chưa cập nhật mã, số dự án chưa cập nhật thời gian khởi công,…

(10) , (11) Danh sách các chủ đầu tư đã/chưa cập nhật số liệu giải ngân tháng hiện tại

6

7

NHẬP THÔNG TIN DỰ ÁN
Chọn Dự án → Đăng ký dự án để chuyển đến giao diện nhập thông tin dự án

Bước 1: Nhập nội dung vào các trường thông tin
Bước 2: Chọn
Màn hình hiển thị như sau:
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Lưu ý:
-

Chủ đầu tư là thông tin được mặc định từ tài khoản đăng nhập, không thể chính sửa.
Dự án được cập nhật kế hoạch vốn sẽ được xếp vào loại dự án đang thực hiện, các dự án chưa
có kế hoạch vốn sẽ xếp vào loại đăng ký mới

Nhóm dự án

Lĩnh vực

Loại công trình – cấp công trình
Chọn tỉnh, huyện, xã

Địa điểm thực hiện

Trường hợp dự án có nhiều địa điểm, nhấn chọn
Trường hợp muốn xóa địa điểm đã nhập, chọn
Chọn Nguồn vốn và nhập số vốn tương ứng

Nguồn vốn đăng ký

Trường hợp dự án có nhiều nguồn vốn, nhấn chọn
Trường hợp muốn xóa nhu cầu vốn đã đăng ký, chọn
Lưu ý: đơn vị Triệu đồng

Chủ trương đầu tư
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Lưu ý: Tổng mức đầu tư Thẩm định và phê duyệt không
thể lớn hơn Đăng ký

Quyết định đầu tư
Lưu ý: Tổng mức đầu tư trong Quyết định đầu tư không thể
lớn hơn tổng mức đầu tư trong Chủ trương đầu tư
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CẬP NHẬT THÔNG TIN DỰ ÁN ĐÃ LƯU
Đối với các dự án chưa có quyết định đầu tư trước 31/10 hoặc chưa có kế hoạch vốn, chọn Dự án
→ Dự án đăng ký mới; đối với các dự án đã có kế hoạch vốn, chọn Dự án → Dự án đang thực
hiện

Màn hình sẽ hiển thị danh sách các dự án như sau:

1

2

1. Xóa dự án
Bước 1: Chọn

để xóa dự án

Bước 2: Xác nhận xóa dự án, chọn

; Hủy bỏ thao tác, chọn

12

2. Điều chỉnh thông tin dự án:
Bước 1: Chọn
(hoặc click chọn Tên dự án) để điều chỉnh thông tin dự án
Bước 2: giao diện chuyển đến trang chi tiết dự án, tại đây người dùng có thể chỉnh sửa thông
tin dự án.
2.1: Thông tin chung:
Nhập các điều chỉnh về thống tin chung của dự án (nếu có) và chọn
(để xem lại lịch sử thao tác, chọn

2.2: Địa điểm xây dựng:
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2.3: Kế hoạch chuẩn bị chủ trương đầu tư

2.4: Chủ trương đầu tư

2.5: Kế hoạch chuẩn bị đầu tư

2.6: Quyết định đầu tư

2.7: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

2.8: Giải phóng mặt bằng
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Nội dung sau hướng dẫn chung cho các mục từ 2.2 đến 2.7:
- Điều chỉnh các thông tin (nếu có) và chọn

để lưu lại nội dung thay đổi

- Xóa nội dung, chọn
để thêm dòng.

- Chọn

- Để xem lại lịch sử thao tác, chọn
2.8: Nguồn vốn dự án
• Thêm mới nguồn vốn

Bước 1: Chọn thên nguồn vốn
Bước 2: Nhập số tiền (đơn vị triệu đồng)
Lưu ý: tổng các nguồn vốn không thể lớn hơn tổng mức đầu tư
Bước 3: chọn
để lưu.
Chọn
•

để thêm mới 1 nguồn vốn

Thay đổi thông tin nguồn vốn dự án

Bước 1: Chọn nút
Bước 2: Thay đổi thông tin
Bước 3: Chọn
•

để lưu thay đổi; chọn

để hủy bỏ thao tác

Xóa nguồn vốn dự án
Bước 1: Chọn nút
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Bước 2: Chọn

để xác nhận xóa; chọn

để hủy bỏ thao tác

2.9: Nguồn vốn dự án
2.10: Giá trị giải ngân
2.11: Giá trị thực hiện
(tương tự như Nguồn vốn dự án)
2.12: Quyết toán dự án

Chủ đầu tư nhập ngày khởi công, ngày hoàn thành và chọn

để lưu thông tin

16

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN

Chọn Kế hoạch → Kế hoạch trung hạn, hệ thống sẽ hiển thị giao diện Kế hoạch trung hạn. Tùy
quyền người dùng mà giao diện sẽ khác nhau.
•

Chủ đầu tư

Bước 1: chọn giai đoạn cần lập kế hoạch
Bước 2: nhập giá trị đăng ký
•

Chuyên viên sở Kế hoạch đầu tư

Bước 1: chọn giai đoạn cần lập kế hoạch
Bước 2: chọn chủ đầu tư
Bước 3: nhập giá trị phê duyệt
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KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG HÀNG NĂM

Chọn Kế hoạch → Kế hoạch hàng năm, hệ thống sẽ hiển thị giao diện Kế hoạch đầu tư công. Tùy
quyền người dùng mà giao diện sẽ khác nhau.
•

Chủ đầu tư

Bước 1: chọn năm lập kế hoạch
Bước 2: nhập giá trị đăng ký
•

Chuyên viên sở Kế hoạch đầu tư

Bước 1: chọn năm cần lập kế hoạch
Bước 2: chọn chủ đầu tư
Bước 3: nhập giá trị phê duyệt/duyệt tạm
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BÁO CÁO
Chọn Báo cáo → loại báo cáo cần xem

(1) Báo cáo giám sát đầu tư

(2) Báo cáo chi tiết giải ngân

20
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THÔNG TIN TRAO ĐỔI
Chọn Trao đổi từ menu

Chỉ số bên cạnh cho biết số thông tin trao đổi được gửi trong ngày qua
Bước 1: Nhập nội dung cần trao đổi
Bước 2: Chọn file đính kèm (nếu có)
Bước 3: Bấm chọn gửi
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GỬI THÔNG BÁO
(chỉ dành cho quyền Chuyên viên sở KHĐT)
Chọn Tạo thông báo từ menu

Bước 1: Nhập nội dung thống báo
Bước 2: Chọn file đính kèm (nếu có)
Bước 3: Chọn đơn vị nhận. Thông báo mặc định sẽ được gửi đến tất cả đơn vị, để chọn đơn vị nhận,
chọn nút
Bước 3: Bấm chọn gửi
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CẬP NHẬT DANH MỤC
(chỉ dành cho quyền Chuyên viên sở Kế hoạch Đầu tư và Quản trị viên)
1. Người dùng
Chọn Danh mục → Người dùng để chuyển đến trang Người dùng

Giao diện trang Người dùng gồm 2 phần

•

•

Thông tin người dùng: thao tác để thêm 1 người dùng mới
Danh sách người dùng: hiển thị danh sách người dùng theo đơn vị
Đối với các tài khoản đã được cấp quyền và đang sử dụng
+ Chọn
để đặt lại mật khẩu mặc định abc@123 trong trường hợp người dùng quên
mật khẩu
+ Chọn
để xem thông tin người dùng
+ Chọn
để xóa 1 người dùng
Đối với tài khoản đăng ký, chưa được xác nhận
+ Chọn
để cấp quyền cho tài khoản
+ Hệ thống sẽ hiển thị popup xác nhận, chọn quyền cho tài khoản
và bấm chọn Xác nhận để hoàn thành thao tác
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2. Đơn vị
Chọn Danh mục → Đơn vị để chuyển đến trang Đơn vị

3. Quyền và phân quyền người dùng
Chọn Danh mục → Phân quyền người dùng để chuyển đến trang Quyền người dùng và phân quyền

Giao diện trang Quyền người dùng và phân quyền gồm 2 phần:
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Đây là giao diện để thêm, sửa, xóa các quyền người
dùng
- Thêm quyền: nhập tên quyền vào ô → chọn
để lưu lại thông tin (hoặc chọn
để
hủy bỏ thao tac)
- Sửa tên quyền: Thay đổi tên quyền trong danh sách
quyền người dùng và chọn
để lưu lại thay đổi

Chọn Quyền cần phân quyền → check chọn vào các
menu cần hiển thị → nhấn nút
để lưu lại thay đổi

4. Nguồn vốn
Chọn Danh mục → Nguồn vốn để chuyển đến trang nguồn vốn
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•

Thêm nguồn vốn mới

Bước 1: nhập tên nguồn vốn vào ô trống tại dòng cuối cùng của danh sách
Bước 2: nhập tên viết tắt của nguồn vốn (nếu có)
Bước 3: chọn
•

để lưu lại thông tin

Sửa thông tin nguồn vốn

Bước 1: chọn

ngay dòng có nguồn vốn cần sửa

Bước 2: thay đổi thông tin
Bước 3: chọn
•

để lưu lại thay đổi; chọn

để hủy bỏ thao tác

Thêm vốn con cho 1 nguồn vốn

Bước 1: chọn

ngay nguồn vốn cần thêm nguồn vốn con

Bước 2: nhập tên nguồn vốn và tên viết tắt (nếu có)
Bước 3: chọn

để lưu lại thay đổi; chọn

để hủy bỏ thao tác
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5. Lĩnh vực
Chọn Danh mục → Lĩnh vực để chuyển đến trang Lĩnh vực

Giao diện trang lĩnh vực:

•

Thêm lĩnh vực mới

Bước 1: Nhập tên lĩnh vực vào ô
Bước 2: Chọn
•

để lưu thông tin hoặc

để hủy bỏ thao tác

Sửa lĩnh vực

Bước 1: Chọn

tại dòng có lĩnh vực cần thay đổi thông tin

Bước 2: Thay đổi thông tin của lĩnh vực
Bước 3: Chọn để lưu thông tin hoặc để hủy
•
•
•

bỏ thao tác

Xóa lĩnh vực
tại dòng có lĩnh vực xóa
Bước 1: Chọn
Bước 2: Xác nhận xóa
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6. Nhóm công trình (tương tự lĩnh vực)
7. Loại công trình (tương tự lĩnh vực)
8. Cấp công trình (tương tự lĩnh vực)
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