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Quản trị hệ thống 
1. Đăng nhập:   

- Địa chỉ đăng nhập: hkg.tayninh.gov.vn 

- Chọn đăng nhập trên menu 

 
- Quên mật khẩu: hệ thống sẽ cung cấp mật khẩu mới vào mail hoặc gửi tin 

nhắn đến số điện thoại của cá nhân đó. 

- Đổi mật khẩu: nhập những thông tin cần thiết để đổi mật khẩu. 

  
+  Nếu nhập không đúng mật khẩu cũ thì sẽ thông báo lỗi : “Mật khẩu 

cũ không đúng.” 

+  Nếu nhập đúng mật khẩu đăng nhập cũ và lưu thành công thì sẽ chuyển 

sang form điền mã xã thực, nếu không nhận được mã xác thực người 

dùng có thể chọn gửi lại để hệ thống gửi lại mã xác thực:  
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2. Đơn vị: 

Trên menu chọn quản lý hệ thống  => Đơn vị 

- Tạo đơn vị: 

 

  + Điền đầy đủ thông tin 

  + Chọn đơn vị chủ quả cho đơn vị muốn tạo 

  + Chọn                        để lưu lại thông tin 

- Cập nhật thông tin đơn vị: 

+ Trong danh sách đơn vị bên tay phải màn hình chọn vào đơn vị 

chủ quản để hiện những đơn vị trực thuộc 
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 + Trong phần danh sách đơn vị ta sửa hoặc xóa đơn vị, nếu chọn 

sửa thì thông tin sẽ điền vào phần đơn vị, sau khi chỉnh sửa xong  chọn                  

để lưu lại. 

3. Nhân sự: 

 - Thêm nhân sự mới: 

  

  + Điền đầy đủ thông tin cần thiết 

  + Chọn đơn vị chủ quản của nhân sự ở cột bên phải màn hình 

  + Trong phân quyền chọn những quyền mà nhân sự được phép 

thực hiện 
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 + Trong phần phụ trách chọn những đơn vị mà nhân sự được phép 

xem cuộc họp mới, phân công họp. 

 

+ Chọn                       để thêm mới nhân sự.  

- Cập nhật thông tin nhân sự 

+ Khi có thay đổi thông tin nhân sự(đổi số điện thoại, chuyển 

phòng,….)  ta sẽ cập nhật lại thông tin cho nhân sự. 

+ Trong danh sách đơn vị bên tay phải màn hình chọn vào đơn vị 

chủ quản để hiện những cá nhân thuộc đơn vị đó 
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+ Trong danh sách cá nhân chọn                để cập nhật thông tin, 

chọn                để xóa cá nhân này ra khỏi hệ thống. 

+ Khi chọn               thông tin chi tiết của nhân sự sẽ hiển thị trên 

form để cập nhật thông tin. 

+ Cập nhận thông tin xong chọn                  để cập nhật. 

4. Ban chỉ đạo: 

 Chức năng ban chỉ đạo phụ vụ cho việc tạo ban chỉ đạo, các tổ chức mà 

thành viên có thể ở nhiều đơn vị khác nhau. 

- Tạo mới ban chỉ đạo: 

 
  + Click chọn    để thêm mới ban chỉ đạo, điền tên ban chỉ đạo, 

thứ tự, chọn đơn vị chủ quản và sau đó chọn                  để lưu thông tin. 

- Cập nhật thành viên ban chỉ đạo: 

+ Để cập nhật thành viên ban chỉ đạo ta click chọn ban chỉ đạo trong 

danh sách ban chỉ đạo như trên 
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 + Trong danh sách các đơn vị phía bên phải màn hình, tìm những 

thành viên và check      để chọn sau đó click chọn        để thêm 

thanh viên vào danh sách ban chỉ đạo. 

 + Để cập nhập thông tin chức danh, ghi chú cho thành viên ta chọn 

thành viên trong danh sách rồi click chọn  

 

 + Form cập nhật thông tin hiện lên, ta cập nhận các thông tin rồi 

click chọn  

 + Để xem chi tiết thông tin của thành viên ta chọn thành viên trong 

danh sách rồi chọn  
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+ Để xóa thành viên khỏi danh sách ban chỉ đạo ta chọn thành viên 

trong danh sách rồi chọn  

5. Nhóm mời họp 

Chức năng này giúp ta tạo ra các nhóm để mời họp, tránh việc phải mất 

thời gian tìm kiếm trong danh sách các đơn vị trong tỉnh. Danh sách có thể chứa 

đơn vị, ban chỉ đạo hoặc cá nhân. 

- Tạo nhóm và thêm các đơn vị, ban chỉ đạo, cá nhân vào danh sách: 

 

 + Chọn   trong danh dách nhóm để thêm mới nhóm. 

 + Điền tên nhóm và số thứ tự sau đó chọn      để lưu lại. 

 + Để thêm đơn vị, ban chỉ đạo, cá nhân vào nhóm ta chọn tên nhóm trong 

danh sách nhóm rồi tìm các đơn vị check chọn       sau đó chọn    

trong danh sách đơn vị phía bên tay phải màn hình để thêm vào danh sách 

nhóm. 
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6. Hệ thống nhắn tin: 

 Chức năng này để lưu lại tài khoản nhắn tin sms của nhà nhà mạng cung 

cấp cho đơn vị, phục vụ cho viện gửi thông báo họp, lấy mã xác nhận, đổi mật 

khẩu,… 

 

- Cấu hình thông tin 

+ Chọn nhà mạng, điền thông tin Brand name, tài khoản, mật khẩu do nhà 

mạng cung cấp, sau đó ta chọn đơn được phép sử dụng tài khoản nhắn tin 

SMS này. 

+ Click chọn          để lưu lại cấu hình. 

 

 



Hướng dẫn sử dụng HTTT Điều hành – Họp không giấy 

 

 

 9 

 
 

7. Tạo cuộc họp 

 

- Người dùng điền đẩy đủ thông tin của cuộc họp để tạo lập 

- Địa điểm họp:  

+ Click để chọn trong danh sách địa điểm, nếu điểm điểm chưa có trong 

danh sách thì chọn  bên cạnh danh sách địa điểm để thêm mới 
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+ Chọn   để thêm mới địa điểm, sau khi nhập tên địa điểm ta  

 

chọn         để cập nhật thông tin. 

- Lĩnh vực: ta cập nhật thông tin tương tự như địa điểm họp. 

- Đơn vị tổ chức: 

+ Danh sách sẽ hiển thị danh sách những đơn vị mà người dùng được 

phân công quản lý, đơn vị nào mời họp thì check chọn đơn vị đó. 

- Tài liệu: 

 + Click chọn tệp để chọn những tệp cần tải lên sau đó chọn    để 

upload lên server. 

+ Click chọn        để muốn xóa một tệp hoặc   để xóa tất 

cả tệp vừa chọn.  

- Thành phần tham dự: 

+ Click         để hiển thị danh sách nhóm mời họp và 

những đơn vị, ban chỉ đạo, cá nhân nào được mời họp thì check để chọn đơn vị 

đó 

+ Khi chọn hết các đợn vị ta chọn         để cập nhật danh sách 

thành phần tham dự  



Hướng dẫn sử dụng HTTT Điều hành – Họp không giấy 

 

 

 11 

 
 

 

- Sau khi điền đầy đủ các thông tin ta chọn                      để tạo cuộc họp 

- Cập nhật thông tin cuộc họp: 

+ Để cập nhật thông tin ta chọn      sau đó cập nhật lại thông tin và 

chọn         để lưu lại thông tin. 

8. Phân công họp 

 Chức năng giúp cho lãnh đạo đơn vị phân công dự cho các đơn vị, phòng 

ban trực thuộc hay cá nhân tham dự họp 

 

- Để phân công dự họp ta chọn    cuộc họp cần phân công để thực 

hiện 

- Check chọn những đơn vị, cá nhân tham dự và chọn  để lưu lại  
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