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I GIỚI THIỆU 

I.1  Mục đích tài liệu 

- Tài liệu này được viết nhằm mục đích hướng dẫn các cán bộ  sử dụng hệ thống 

Trao đổi thông tin Thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc – Thuế - Hải quan – 

Tài chính. 

- Tài liệu mô tả chi tiết cách thao tác trên các chức năng chương trình. 

I.2  Các thuật ngữ và từ viết tắt 

STT Thuật ngữ/chữ viết tắt Mô tả 

1  BTC Bộ Tài chính 

2  CT Chứng từ 

3  DMDC Danh mục dùng chung 

4  ĐVQHNS Đơn vị quan hệ ngân sách 

5  ESB Ứng dụng trục 

6  GNT Giấy nộp tiền 

7  HTKB Hạch toán kho bạc 

8  KBNN Kho bạc Nhà nước 

9  NNT Người nộp thuế 

10  NSD Người sử dụng 

11  NSNN Ngân sách nhà nước 

12  STC Sở Tài chính 

13  PTC Phòng Tài chính 

14  QTHT Quản trị hệ thống 

15  QTTT Ứng dụng Quản trị truyền tin 

16  TCHQ Tổng cục Hải Quan 

17  TCT Tổng cục Thuế 

18  TDTT Trao đổi thông tin 

19  TK_Tamgiu Tài khoản tạm giữ 

20  TK_Tamthu Tài khoản tạm thu 

21  TK_thuhoi_GTGT Tài khoản thu hồi giá trị gia tăng 

22  TTTDTW 
Trung tâm Trao đổi Trung ương: trung tâm trao đổi 
dữ liệu thu NSNN của ngành Tài Chính (KBNN, 

Thuế, Tài Chính, Hải Quan) 

23 UNT Ủy nhiệm thu 
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I.3  Cấu trúc Tài liệu 

- Tài liệu này gồm 3 phần, được bố trí như sau: 

o Phần I: Giới thiệu tài liệu, nêu mục đích, các thuật ngữ và cấu trúc tài liệu. 

o Phần II: Tổng quan các thông tin tổng quát về hệ thống. 

o Phần III:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng ứng dụng trao đổi thông tin. 
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II TỔNG QUAN 

II.1 Các chức năng trong hệ thống 

- Nhóm chức năng Quản trị hệ thống: phân quyền cho NSD truy cập vào hệ 

thống theo NSD, nhóm NSD. 

- Nhóm chức năng Xử lý chứng từ: bao gồm các chức năng nhận bảng kê 

chứng từ, in và kết xuất bảng kê chứng từ, tra cứu chứng từ thu Kho bạc sau 

khi đã được map loại nghiệp vụ - chứng từ, theo dõi số thu ngân sách gồm 

các báo cáo: Báo cáo tổng hợp theo MLNS, sổ theo dõi ngân sách, chứng từ 

gom theo loại nghiệp vụ. 

- Nhóm chức năng Quản lý danh mục: cho phép nhận các loại dữ liệu danh 

mục mà ứng dụng TDTT cần như: danh mục chương, danh mục ngành KT, 

danh mục nội dung kinh tế, danh mục địa bàn hành chính, danh mục tỷ lệ 

phân chia, danh bạ NNT, sổ thuế, … 

- Nhóm chức năng Quản lý tra soát: bao gồm các chức năng thực hiện tra 

soát chứng từ/ thông tin NNT và nhận điện trả lời tra soát chứng từ/ thông 

tin NNT. 

- Nhóm chức năng Hỗ trợ các tiện ích người dùng: bao gồm các chức năng 

hỗ trợ người dùng như quản lý truyền nhận dữ liệu, quản lý bảng map loại 

chứng từ - nghiệp vụ, quản lý tham số của hệ thống. 

- Nhóm chức năng Trao đổi dữ liệu với hệ thống quản lý ngân sách: Các dữ 

liệu danh mục (danh mục chương, danh mục ngành kinh tế, danh mục nội 

dung kinh tế, danh mục địa bàn hành chính, danh mục NNT) và các chứng 

từ thu sau khi được bóc tách tại ứng dụng TDTT sẽ được truyền về cho ứng 

dụng QLNS. 

II.2 Các nội dung khác 

- Các biểu tượng được thống nhất trong toàn bộ chương trình. 

- Nút : Dùng để tìm kiếm thông tin có sẵn trong hệ thống 

- Tiền VNĐ: Cho phép làm tròn số liệu khi chọn các đơn vị tính khác đồng 

(Ngàn đồng, Triệu đồng) 

- Tiền ngoại tệ: Cho phép làm tròn số liệu 2 chữ số sau số thập phân 

- Khuôn dạng hiển thị ngày DD/MM/YYYY. 

- Các trường thể hiện dữ liệu kiểu số căn bên phải, dùng dấu ‘.’ để ngăn cách 

giữa hàng triệu và nghìn. 
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III HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG ỨNG DỤNG TRAO ĐỔI 

THÔNG TIN 

- Ứng dụng dùng trên các trình duyệt sau: 

o Mozilla Firefox: bản 64 trở lên. 

o Chrome/Chromium: bản 74 trở lên. 

o IE: bản 10 trở lên 

III.1 Hệ thống 

III.1.1  Đăng nhập vào hệ thống 

III.1.1.1 Màn hình giao diện 

 

III.1.1.2   Mô tả 

- Cho phép NSD đăng nhập vào ứng dụng với tài khoản và mật khẩu đã được 

cấp trên hệ thống. 

- NSD sẽ không vào được chương trình nếu không thực hiện đăng nhập vào hệ 

thống. 

III.1.1.3 Phân quyền thực hiện chức năng 
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- Tất cả tài khoản NSD được quyền truy cập chức năng, bao gồm: Quản trị hệ 

thống; Cán bộ nghiệp vụ của cơ quan Tài chính; Cán bộ phê duyệt của cơ 

quan Tài chính; 

III.1.1.4 Các thao tác 

- Bước 1: Truy cập hệ thống theo đường dẫn: https://traodoithongtin.btc/ 

- Bước 2: Nhập Tài khoản. 

- Bước 3: Nhập Mật khẩu. 

- Bước 4: Nhập mã xác thực. 

- Bước 5: Nhấn nút Đăng nhập.  

o Trường hợp 1: Nếu NSD nhập đúng tài khoản và mật khẩu đã được cấp thì 

NSD sẽ đăng nhập được vào ứn dụng. 

o Trường hợp 2: Trường hợp tài khoản đăng nhập không đúng, không tồn tại, 

hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi “Tài khoản chưa được đăng ký, không thể 

đăng nhập hệ thống”. 

o Trường hợp 3: Trường hợp đăng nhập sai thông tin mật khẩu, hệ thống 

thông báo “Thông tin đăng nhập không chính xác” 

o Trường hợp 4: Trường hợp tài khoản bị khóa thì sẽ hiển thị thông báo “Tài 

khoản bị khóa, liên hệ quản trị hệ thống!”.  

o Trường hợp 5: Trường hợp tài khoản bị quá hạn mật khẩu khi đăng nhập sẽ 

hiển thị thông báo “Mật khẩu quá hạn, liên hệ quản trị hệ thống!” 

Lưu ý :  

- NSD được phân vào nhóm Quản trị hệ thống nhưng chưa nhập thông tin 

Email. Khi đăng nhập lần đầu, hệ thống yêu cầu cập nhật thông tin Email.            

 

https://traodoithongtin.btc/
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III.1.2  Ra khỏi hệ thống 

III.1.2.1 Màn hình giao diện 

 

III.1.2.2 Mô tả 

- Cho phép NSD kết thúc phiên làm việc 

III.1.2.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tất cả tài khoản NSD được quyền truy cập chức năng, bao gồm: Quản trị hệ 

thống; Cán bộ nghiệp vụ của cơ quan Tài chính; Cán bộ phê duyệt của cơ 

quan Tài chính; 

III.1.2.4 Các thao tác 

- Bước 1: Vào chức năng Hệ thống\Ra khỏi hệ thống. 

                   

- Bước 2: NSD chọn [Có] thì thoát NSD khỏi phiên làm việc hiện tại và quay về 

màn hình đăng nhập. NSD chọn [Không] thì giữ nguyên phiên làm việc cho 

NSD. 

Lưu ý: 

- Khi kết thúc phiên làm việc NSD nên vào chức năng Ra khỏi hệ thống để 

thoát khỏi ứng dụng.  
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NSD nhấn  phiên làm việc của tài khoản sẽ không được thoát, nếu ngay sau khi 

nhấn  NSD vào lại ứng dụng sẽ nhận được thông báo “ Tài khoản này đã được 

đăng nhập từ một thiết bị khác”, lúc này NSD phải chờ 15’ sau khi hệ thống tự động 

ngắt phiên làm việc thì mới có thể truy cập vào ứng dụng bằng tài khoản này. 

III.1.3  Thay đổi mật khẩu 

III.1.3.1 Màn hình giao diện 

 

III.1.3.2 Mô tả 

- Cho phép NSD thay đổi mật khẩu tài khoản do chính NSD quản lý. 

III.1.3.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tất cả NSD được quyền thay đổi mật khẩu bao gồm: Quản trị hệ thống; Cán 

bộ nghiệp vụ của cơ quan Tài chính; Cán bộ phê duyệt của cơ quan Tài chính; 

III.1.3.4 Các thao tác 

- Bước 1: Vào chức năng Hệ thống\Đổi mật khẩu. 

- Bước 2: Nhập Mật khẩu cũ. 
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- Bước 3: Nhập Mật khẩu mới. Mật khẩu mới nhập không được trùng với mật 

khẩu cũ. Mậu khẩu có ít nhất 8 ký tự gồm chữ thường, chữ in hoa, số và ký tự 

đặc biệt. 

- Bước 4: Nhập lại mật khẩu mới : Yêu cầu phải trùng với mật khẩu mới. 

- Bước 5: Chọn nút [Cập nhật] để ghi lại mật khẩu mới. 

III.2 Quản lý bảng kê 

III.2.1 Xử lý bảng kê 

III.2.1.1 Màn hình giao diện 
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III.2.1.2 Mô tả 

- Chức năng cho phép NSD được phép tra cứu, xem, in danh sách bảng kê, xuất 

excel danh sách bảng kê, xem phản hồi bảng kê. 

III.2.1.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tất cả tài khoản NSD được phân quyền truy cập chức năng Quản lý bảng kê. 

III.2.1.4 Các thao tác 

{Tra cứu thông tin Xử lý bảng kê 

- Bước 1: Vào chức năng Quản lý bảng kê \Xử lý bảng kê. 
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- Bước 2: Nhập thông tin tra cứu: 

o Kho bạc tỉnh:  

✓ Đối với tài khoản NSD thuộc Bộ Tài chính truy cập vào ứng dụng: Mặc 

định là tất cả, NSD có thể chọn một Kho bạc tỉnh trong danh sách để tra 

cứu. 

✓ Đối với tài khoản NSD thuộc Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính: Mặc 

định là kho bạc tỉnh thu cho Sở hoặc Phòng Tài chính. 

 

o Kho bạc huyện:  

✓ Đối với tài khoản NSD thuộc Bộ Tài chính truy cập vào ứng dụng: Mặc 

định là tất cả, NSD có thể chọn một Kho bạc huyện trong danh sách 

tương ứng với kho bạc tỉnh đã chọn để tra cứu. 

✓ Đối với tài khoản NSD thuộc Sở Tài chính: Mặc định là tất cả, NSD có 

thể chọn một Kho bạc huyện trong danh sách tương ứng với kho bạc 

tỉnh để tra cứu. 

✓  Đối với tài khoản NSD thuộc Phòng Tài chính: Mặc định là kho bạc 

huyện gửi bảng kê cho Phòng Tài chính. 

o Mã gói BK: NSD có thể bỏ trống hoặc nhập mã gói bảng kê cần tra cứu. 

o Từ ngày truyền: Mặc định là ngày cách ngày hiện tại 1 tuần, NSD có thể 

nhập từ ngày truyền theo định dạng DD/MM/YYYY hoặc chọn. 

o Đến ngày truyền: Mặc định là ngày hiện tại, NSD nhập đến ngày truyền theo 

định dạng DD/MM/YYYY hoặc chọn. 

o Từ ngày hạch toán: Là ngày kho bạc hạch toán chứng từ, NSD có thể bỏ 

trống hoặc nhập từ ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o Đến ngày hạch toán: Là ngày kho bạc hạch toán chứng từ NSD có thể bỏ 

trống hoặc nhập đến ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o Trạng thái xác thực: Là trạng thái xác thực gói bảng kê chứng từ. Mặc định 

là Tất cả. NSD có thể chọn trạng thái : Xác thực thành công, Xác thực lỗi. 

o Trạng thái phản hồi: Là trạng thái đã tạo gói phản hồi bảng kê gửi Kho bạc. 

Mặc định là Tất cả. NSD có thể chọn trạng thái: Đã gửi, Chưa gửi. 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để lọc các thông tin theo điều kiện đã nhập. 
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{ Xem chi tiết và in bảng kê chứng từ 

- Bước 1: Vào chức năng Quản lý bảng kê \Xử lý bảng kê. 

- Bước 2: Nhấn nút [Xem] trên màn hình tra cứu bảng kê chứng từ để xem chi tiết 

bảng kê trong phần Danh sách bảng kê.  

 

o Mẫu bảng kê chi tiết chứng từ: 
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- Bước 3: Nhấn nút [Xuất file excel] để xuất bảng kê chứng từ nộp ngân sách ra 

file excel. 
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- Bước 4: Nhấn nút [In] để thực hiện in bảng kê chứng từ nộp ngân sách. Mẫu in 

chi tiết bảng kê: 

 

{In danh sách bảng kê 

- Bước 1: Vào chức năng Quản lý bảng kê \Xử lý bảng kê. 
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- Bước 2: Nhấn nút [In DS bảng kê] để in ra danh sách bảng kê chứng từ nộp 

ngân sách. Mẫu excel danh sách bảng kê: 

 

Lưu ý :  
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- Khi nhấn nút [In DS bảng kê] hoặc [In] với trình duyệt lần đầu sử dụng sẽ hiển 

thị pop-up: 

 

- Sau đó nhấn vào Option và chọn “Allow pop-up for xx.xx.xx.xx” để có thể in 

bảng kê với xx.xx.xx.xx là địa chỉ IP. 

 

{Xuất excel danh sách bảng kê 

- Bước 1: Vào chức năng Quản lý bảng kê \Xử lý bảng kê. 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm 

 

 20 

 

 

 

- Bước 2: Nhấn nút [Xuất excel DS bảng kê] để xuất danh sách bảng kê ra file 

excel. 

 

{Xem phản hồi bảng kê 
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- Bước 1: Vào chức năng Quản lý bảng kê \Xử lý bảng kê. 

 

- Bước 2: Chọn 1 mã gói bảng kê trong danh sách bảng kê. 

- Bước 3: Nhấn nút [Xem phản hồi bảng kê] để xem danh sách các gói phản hồi 

tương ứng với các bảng kê. Biểu mẫu của danh sách phản hồi bảng kê.   
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III.2.2  In bảng kê chứng từ tạm thu, tạm giữ 

III.2.2.1 Màn hình giao diện 

 

III.2.2.2 Mô tả 

- Chức năng cho phép NSD được kết xuất excel, in bảng kê dữ liệu tạm thu, tạm 

giữ. 

III.2.2.3 Phân quyền thực hiện chức năng 
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- Tất cả tài khoản NSD được phân quyền truy cập chức năng In bảng kê chứng từ 

tạm thu, tạm giữ. 

III.2.2.4 Các thao tác 

{Tra cứu 

- Bước 1: Vào chức năng Quản lý bảng kê \ In bảng kê chứng từ tạm thu, tạm giữ. 

 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu: 

o Sở Tài chính:  

✓ Đối với Tài khoản NSD thuộc Bộ Tài chính truy cập vào ứng dụng: 

NSD có thể chọn một Sở Tài chính trong danh sách để tra cứu. 

✓ Đối với tài khoản NSD thuộc Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính: Mặc 

định là Sở Tài chính quản lý NSD. 

o Phòng Tài chính:  
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✓ Đối với tài khoản NSD thuộc Bộ Tài chính truy cập vào ứng dụng: Mặc 

định là tất cả, NSD có thể chọn một Phòng Tài chính trong danh sách 

tương ứng với Sở Tài chính đã chọn để tra cứu. 

✓ Đối với tài khoản NSD thuộc Sở Tài chính: Mặc định là tất cả, NSD có 

thể chọn một Phòng Tài chính trong danh sách tương ứng với Sở Tài 

chính để tra cứu. 

✓  Đối với tài khoản NSD thuộc Phòng Tài chính: Mặc định là Phòng Tài 

chính quản lý NSD. 

o Từ ngày HTKB: Là ngày kho bạc hạch toán chứng từ. Mặc định là ngày 

cách ngày hiện tại 1 tuần, NSD có thể nhập từ ngày hạch toán kho bạc theo 

định dạng DD/MM/YYYY hoặc chọn. 

o Đến ngày HTKB: Là ngày kho bạc hạch toán chứng từ. Mặc định là ngày 

hiện tại, NSD nhập đến ngày hạch toán kho bạc theo định dạng 

DD/MM/YYYY hoặc chọn. 

o Từ ngày chứng từ: Là ngày lập chứng từ. NSD có thể bỏ trống hoặc nhập từ 

ngày chứng từ theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o Đến ngày chứng từ: Là ngày lập chứng từ. NSD có thể bỏ trống hoặc nhập 

đến ngày chứng từ  định dạng DD/MM/YYYY. 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để thực hiện tra cứu chứng từ tạm thu, tạm giữ. 

{Kết xuất excel 

- Bước 1: Vào chức năng Quản lý bảng kê \ In bảng kê chứng từ tạm thu, tạm giữ. 
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- Bước 2: Nhấn nút [Kết xuất excel] để xuất danh sách bảng kê chứng từ tạm thu, 

tạm chi ra file excel. Mẫu biểu danh sách bảng kê : 

 

{In báo cáo 
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- Bước 1: Vào chức năng Quản lý bảng kê \ In bảng kê chứng từ tạm thu, tạm giữ. 

 

- Bước 2: Nhấn nút [In báo cáo] để xuất danh sách bảng kê chứng từ tạm thu, tạm 

chi ra file excel. Mẫu biểu báo cáo: 
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Lưu ý :  

- Khi nhấn nút [In báo cáo] với trình duyệt lần đầu sử dụng sẽ hiển thị pop-up: 
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- Sau đó nhấn vào Option và chọn “Allow pop-up for xx.xx.xx.xx” để có thể in 

bảng kê chứng từ tạm thu, tạm giữ với xx.xx.xx.xx là địa chỉ IP. 

 

III.3 Quản lý NNT chiếm tỷ trọng lớn 

III.3.1  Quản lý NNT chiếm tỷ trọng lớn 

III.3.1.1 Màn hình giao diện 

 

III.3.1.2 Mô tả 

- Chức năng cho phép NSD được phép tra cứu, xem, sửa, xóa, tạo mới, kết xuất, in 

danh sách NNT chiếm tỷ trọng lớn. 

III.3.1.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tất cả tài khoản NSD được phân quyền sử dụng chức năng Quản lý NNT chiếm 

tỷ trọng lớn. 

III.3.1.4 Các thao tác 
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{Tra cứu thông tin NNT chiếm tỷ trọng lớn 

- Bước 1: Vào chức năng Quản lý NNT chiếm tỷ trọng lớn\Quản lý NNT chiếm tỷ 

trọng lớn. 

 

- Bước 2: Nhập thông tin tra cứu: 

o Mã NNT: NSD có thể nhập mã NNT chiếm tỷ trọng lớn hoặc bỏ trống. 

o Tên NNT: NSD có thể nhập tên NNT hoặc bỏ trống. 

o Cơ quan định nghĩa: Mặc định là Tất cả. NSD có thể chọn 1 trong các giá trị 

Thuế, Tài chính. 

✓ Thuế: Là NNT chiếm tỷ trọng lớn do cơ quan Thuế định nghĩa, gửi cho 

cơ quan Tài chính. 

✓ Tài chính: Là NNT chiếm tỷ trọng lớn do cơ quan Tài chính tự định 

nghĩa và khai báo trên ứng dụng TDTT tại màn hình thêm mới NNT 

chiếm tỷ trọng lớn. 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để lọc các thông tin theo điều kiện lọc đã nhập. 

{Thêm mới NNT chiếm tỷ trọng lớn 
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- Bước 1: Vào chức năng Quản lý NNT chiếm tỷ trọng lớn\Quản lý NNT chiếm tỷ 

trọng lớn. 

 

- Bước 2: Nhấn nút Thêm mới . 

   

 

- Bước 3: NSD có thể khai báo thông tin NNT chiếm tỷ trọng lớn theo 2 cách như 

sau:  

o Cách 1: Nhập thông tin trực tiếp trên màn hình Thêm mới NNT chiếm tỷ 

trọng lớn: 

✓  Mã NNT: Nhập mã NNT chiếm tỷ trọng lớn tối đa là 14 ký tự bao gồm 

số và 1 ký tự “-“, bắt buộc nhập. 
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✓ Tên NNT: Nhập tên NNT tối đa 200 ký tự, bắt buộc nhập. 

✓ Địa chỉ NNT: Nhập địa chỉ NNT có thể bỏ trống. 

✓ Nhấn nút [Cập nhật] để thêm mới NNT chiếm tỷ trọng lớn.  

• Nếu thông tin NNT đã được khai báo hệ thống sẽ thông báo “NNT 

đã tồn tại”  

• Nếu thông tin NNT chưa được khai báo hệ thống sẽ lưu thông tin và 

hiển thị  thông báo “Cập nhật thành công”. NSD Nhấn Ok hệ thống 

quay lại màn hình Quản lý danh mục NNT chiếm tỷ trọng lớn. 

o Cách 2: Sử dụng tính năng tra cứu  thông tin NNT để thêm mới NNT 

chiếm tỷ trọng lớn.  

✓ Tìm kiếm nhanh theo mã NNT: NSD nhập từ 3 ký tự số vào ô “Mã 

NNT” sau đó chọn . Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và hiển thị danh sách 

các mã NNT kèm tên theo điều kiện vừa nhập. NSD chọn mã NNT 

trong danh sách, hệ thống hỗ trợ điền đầy đủ vào các ô mã NNT, tên 

NNT, địa chỉ NNT.  

✓ Tìm kiếm nhanh theo Tên NNT: NSD nhập từ 3 ký tự vào ô “Tên NNT” 

sau đó chọn . Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và hiển thị danh sách các mã 

NNT kèm tên theo điều kiện vừa nhập. NSD chọn tên NNT cần tìm 

trong danh sách, hệ thống hỗ trợ điền đầy đủ vào các ô mã NNT, tên 

NNT, địa chỉ NNT. 

✓ Nhấn nút [Cập nhật] để thêm mới NNT chiếm tỷ trọng lớn.  

• Nếu thông tin NNT đã được khai báo hệ thống sẽ thông báo “NNT 

đã tồn tại”  

• Nếu thông tin NNT chưa được khai báo hệ thống sẽ lưu thông tin và 

hiển thị  thông báo “Cập nhật thành công”. NSD Nhấn Ok hệ thống 

quay lại màn hình Quản lý danh mục NNT chiếm tỷ trọng lớn. 

- Bước 4: Nhấn nút [Quay lại] để thoát khỏi màn hình Thêm mới NNT chiếm tỷ 

trọng lớn. 

{ Sửa NNT chiếm tỷ trọng lớn 
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- Bước 1: Vào chức năng Quản lý NNT chiếm tỷ trọng lớn\Quản lý NNT chiếm tỷ 

trọng lớn. 

 

- Bước 2: Chọn NNT cần sửa và nhấn biểu tượng  để [Sửa]. Hệ thống hiển 

thị màn hình: 

 

o Mã NNT: Không được phép sửa. 
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o Tên NNT: Được phép sửa. 

o Địa chỉ NNT: Được phép sửa. 

- Bước 3: Nhấn nút [Cập nhật] để cập nhật thông tin NNT chiếm tỷ trọng lớn vừa 

sửa. Sau khi nhấn nút [Cập nhật] hệ thống hiển thị thông báo “Cập nhật thành 

công”. Nhấn OK hệ thống quay lại màn hình Quản lý danh mục NNT chiếm tỷ 

trọng lớn. 

- Bước 4: Nhấn nút [Quay lại] để thoát khỏi màn hình Sửa thông tin NNT chiếm 

tỷ trọng lớn. 

{Xóa NNT chiếm tỷ trọng lớn 

- Bước 1: Vào chức năng Quản lý NNT chiếm tỷ trọng lớn\Quản lý NNT chiếm tỷ 

trọng lớn. 

- Bước 2: Chọn NNT chiếm tỷ trọng lớn cần xóa:  

 

- Bước 3: Nhấn nút  [Xóa]. Hệ thống hiển thị thông báo “Xóa thành công” và 

thực hiện xóa NNT chiếm tỷ trọng lớn ra khỏi danh sách. 

{In danh sách 
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- Bước 1: Vào chức năng Quản lý NNT chiếm tỷ trọng lớn\Quản lý NNT chiếm tỷ 

trọng lớn. 

- Bước 2: Nhấn nút [In danh sách] để thực hiện in danh sách NNT chiếm tỷ trọng 

lớn trên màn hình tra cứu. Mẫu in danh sách: 

              

 

Lưu ý :  

- Khi nhấn nút [In danh sách] với trình duyệt lần đầu sử dụng sẽ hiển thị pop-up: 

 

- Sau đó nhấn vào Option và chọn “Allow pop-up for xx.xx.xx.xx” để có thể in 

danh sách NNT chiếm tỷ trọng lớn với xx.xx.xx.xx là địa chỉ IP. 

 

{Xuất file excel 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm 

 

 35 

 

 

- Bước 1: Vào chức năng Quản lý NNT chiếm tỷ trọng lớn\Quản lý NNT chiếm tỷ 

trọng lớn. 

 

- Bước 2: Nhấn nút [Xuất file excel]  để thực hiện xuất ra file excel danh sách 

NNT chiếm tỷ trọng lớn trên màn hình tra cứu. Mẫu xuất file excel: 

 

III.3.2  Lập báo cáo theo dõi số thu nộp của NNT chiếm tỷ trọng lớn 

III.3.2.1 Màn hình giao diện 
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III.3.2.2 Mô tả 

- Chức năng cho phép NSD được phép tra cứu, in, kết xuất báo cáo theo dõi số thu 

nộp thuế của NNT chiếm tỷ trọng lớn. 

III.3.2.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tài khoản NSD thuộc nhóm quản trị hệ thống, nghiệp vụ, nhóm phê duyệt được 

phân quyền truy cập chức năng 

III.3.2.4 Các thao tác 
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{Tra cứu thông tin chi tiết số thu nộp của NNT chiếm tỷ trọng lớn 

- Bước 1: Vào chức năng Quản lý NNT chiếm tỷ trọng lớn\Lập báo cáo theo dõi số 

thu nộp của NNT chiếm tỷ trọng lớn. 

- Bước 2: Nhập thông tin tra cứu: 

o Cơ quan tài chính: Chọn trong danh sách.  

✓  Đối với tài khoản NSD thuộc Bộ Tài chính: Có thể chọn cơ quan Sở Tài 

chính để tra cứu. 

✓  Đối với tài khoảnNSD thuộc Sở Tài chính: Có thể chọn cơ quan Sở Tài 

chính và Phòng tài chính thuộc Sở đó. 

✓ Đối với tài khoản NSD thuộc Phòng Tài chính: Mặc định Phòng tài 

chính quản lý NSD đó. 

o Cơ quan định nghĩa: Mặc định là Tất cả. NSD có thể chọn 1 trong các giá trị: 

Tất cả, Thuế, Tài chính. 

✓ Thuế: Là NNT chiếm tỷ trọng lớn do cơ quan Thuế định nghĩa, gửi cho 

cơ quan Tài chính. 

✓ Tài chính: Là NNT chiếm tỷ trọng lớn do cơ quan Tài chính tự định 

nghĩa và khai báo trên ứng dụng TDTT tại màn hình thêm mới NNT 

chiếm tỷ trọng lớn. 

o Mã NNT: NSD có thể nhập mã NNT hoặc để trống. 

o Tên NNT: NSD có thể nhập tên NNT hoặc để trống. 

o Từ ngày: Nhập hoặc chọn từ ngày kho bạc theo định dạng DD/MM/YYYY. 

Đối với số phải nộp sẽ tổng hợp dữ liệu sổ thuế có kỳ thuế trong tháng NSD 

nhập, đối với số đã thu sẽ tổng hợp dữ liệu từ chứng từ có ngày hạch toán 

kho bạc tương ứng với ngày NSD chọn. 

o Đến ngày: Nhập hoặc chọn đến ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. Đối 

với số phải nộp sẽ tổng hợp dữ liệu sổ thuế có kỳ thuế trong tháng NSD 

nhập, đối với số đã thu sẽ tổng hợp dữ liệu từ chứng từ có ngày hạch toán 

kho bạc tương ứng với ngày NSD chọn. 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để tra cứu các thông tin theo điều kiện đã nhập. 

- Bước 4: Để xem chi tiết thông tin số thu nộp của từng mã NNT, NSD chọn vào 

mã NNT chiếm tỷ trọng lớn ở lưới kết quả tìm kiếm, tại lưới chi tiết số thu nộp 

của NNT hiển thị chi tiết thông tin số thu nộp của NNT đã chọn        
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm 

 

 38 

 

 

                    

{In báo cáo chi tiết số thu nộp 

- Bước 1: Vào chức năng Quản lý NNT chiếm tỷ trọng lớn\Lập báo cáo theo dõi số 

thu nộp của NNT chiếm tỷ trọng lớn. 
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- Bước 2: Nhấn nút [In báo cáo] để in ra danh sách mã NNT và chi tiết số thu nộp 

của NNT. Mẫu in báo cáo: 
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Lưu ý :  

- Khi nhấn nút [In báo cáo] với trình duyệt lần đầu sử dụng sẽ hiển thị pop-up: 

 

- Sau đó nhấn vào Option và chọn “Allow pop-up for xx.xx.xx.xx” để có thể in 

bảng kê với xx.xx.xx.xx là địa chỉ IP. 

 

{Xuất file excel 

- Bước 1: Vào chức năng Quản lý NNT chiếm tỷ trọng lớn\Lập báo cáo theo dõi số 

thu nộp của NNT chiếm tỷ trọng lớn. 
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- Bước 2: Nhấn nút [Xuất file excel] để kết xuất ra file excel mã NNT và chi tiết 

số thu nộp của NNT chiếm tỷ trọng lớn. Mẫu kết xuất excel: 
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III.4 Xử lý chứng từ 

III.4.1  Nhận chứng từ kho bạc 

III.4.1.1 Màn hình giao diện 
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III.4.1.2 Mô tả 

- Cho phép NSD tra cứu, nhận gói tin bảng kê chứng từ cuối ngày từ kho bạc 

nhà nước truyền vào cơ sở dữ liệu tác nghiệp Trao đổi thông tin. 
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- Ngoài chức năng nhận bảng kê chứng, hệ thống đã thiết kế tính năng nhận 

bảng kê chứng từ tự động. 

III.4.1.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tài khoản NSD thuộc nhóm Cán bộ nghiệp vụ, cán bộ phê duyệt được quyền 

truy cập chức năng. 

III.4.1.4 Các thao tác 

{Tra cứu danh sách gói bảng kê chứng từ được kho bạc truyền về 

- Bước 1: Vào chức năng Xử lý chứng từ\1.Nhận chứng từ kho bạc. 

 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu danh sách gói bảng kê chứng từ: 

o Từ ngày truyền: Nhập từ ngày truyền theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o  Đến ngày truyền: Nhập đến ngày truyền theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o Cơ quan nhận: 

✓ Đối với tài khoản NSD thuộc Sở Tài chính: Có thể chọn cơ quan Phòng 

Tài chính để tra cứu. 

✓ Đối với tài khoản NSD thuộc Phòng Tài chính: Chỉ được phép tra cứu 

danh sách gói của đơn vị Phòng Tài chính đó. 

- Bước 3: NSD nhấn nút [Lọc] 

o Hệ thống thực hiện truy vấn theo điều kiện NSD đã nhập và hiển thị kết 

quả. 
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{Tra cứu chi tiết chứng từ trong 1 gói bảng kê chứng từ 

Trường hợp 1: Xem tất cả danh sách chứng từ trong gói bảng kê chứng từ 

- Bước 1: Vào chức năng Xử lý chứng từ\1.Nhận chứng từ kho bạc. 

- Bước 2: Thực hiện tra cứu danh sách bảng kê chứng từ. 

- Bước 3: NSD nhấn đúp vào dòng bảng kê chứng từ cần xem chi tiết. Hệ thống 

tự động hiển thị danh sách tất cả các chứng từ trong gói. 

Trường hợp 2: Tra cứu chứng từ theo điều kiện trên màn hình 

- Bước 1: Vào chức năng Xử lý chứng từ\1.Nhận chứng từ kho bạc. 

- Bước 2: Thực hiện tra cứu danh sách bảng kê chứng từ. 

- Bước 3: Thực hiện tích chọn vào dòng bảng kê vừa tra cứu 

- Bước 4: Nhập điều kiện tra cứu: 

o Từ ngày HTKB, Đến ngày HTKB: Là ngày kho bạc hạch toán chứng từ, 

NSD nhập hoặc chọn ngày bằng cách tích chuột vào từ ngày HTKB hoặc 

đến ngày HTKB hệ thống hỗ trợ hiển thị lịch cho NSD chọn. 

o Từ ngày chứng từ, Đến ngày chứng từ: Là ngày lập chứng từ, NSD nhập 

hoặc chọn ngày bằng cách tích chuột vào từ ngày chứng từ hoặc đến ngày 

chứng từ hệ thống hỗ trợ hiển thị lịch cho NSD chọn. 

o Map trạng thái chứng từ: Là trạng thái phân loại nghiệp vụ chứng từ của cơ 

quan tài chính. NSD chọn giá trị trong combobox bằng cách tích chuột vào 

, hệ thống hiển thị trạng thái map chứng từ cho NSD chọn: 

✓ Đã xác định được loại chứng từ, loại nghiệp vụ 

✓ Không xác định được loại chứng từ nghiệp vụ 

✓ Đã xác định được hơn một loại chứng từ nghiệp vụ 

o Chọn loại chứng từ: NSD có thể chọn tất cả loại chứng từ hoặc từng loại 

chứng từ bằng cách tích chuột vào , chi tiết như hình minh họa bên dưới: 
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o Loại nghiệp vụ: NSD có thể chọn tất cả loại nghiệp vụ hoặc từng loại 

nghiệp vụ bằng cách tích chuột vào , chi tiết như hình minh họa bên dưới 

 

o Lưu ý: Nếu chọn trạng thái map chứng từ là “Không xác định được loại 

chứng từ, loại nghiệp vụ” thì không được chọn các điều kiện loại chứng từ, 

loại nghiệp vụ. 

- Bước 5: Nhấn nút [Tra cứu], hệ thống hiển thị danh sách chứng từ thỏa mãn 

điều kiện tìm kiếm. 

{Nhận chứng từ vào cơ sở dữ liệu tác nghiệp 

Trường hợp 1: Nhận tất cả chứng từ theo điều kiện tra cứu 
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- Nút [Nhận tất cả] áp dụng cho trường hợp nhận tất cả dữ liệu chứng từ đang 

hiển thị trên màn hình theo điều kiện tra cứu. 

Trường hợp 2: Chọn cụ thể chứng từ để nhận 
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- Nút [Nhận] áp dụng cho trường hợp NSD chọn chứng từ cụ thể để nhận. 

Lưu ý: Khi nhận xong hệ thống sẽ hiển thị thông báo số lượng chứng từ nhận thành 

công và nhận lỗi. 

  

{Xem lỗi 
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- Bước 1: Chọn gói dữ liệu có chứng từ nhận lỗi. 
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- Bước 2: Nhấn nút [Xem lỗi]. Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết lỗi của từng 

chứng từ cho NSD xem cụ thể . 

 

Ghi chú: 

- Chứng đã tồn tại: là chứng từ đã được nhận vào cơ sở dữ liệu tác nghiệp của 

ứng dụng Trao đổi thông tin phục vụ lên báo cáo. 

- Chứng từ chưa phân loại chứng từ nghiệp vụ: Là chứng từ chưa phân loại 

được chứng từ nghiệp vụ của cơ quan tài chính, đối với những chứng từ chưa 

phân loại được nghiệp vụ của cơ quan tài chính ứng dụng không cho phép 

nhận vào cơ sở dữ liệu tác nghiệp. 

III.4.2  Phân loại nghiệp vụ cho chứng từ 

III.4.2.1 Màn hình giao diện 
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III.4.2.2 Mô tả 

- Cho phép NSD chọn một hoặc nhiều gói bảng kê chứng từ thu để thực hiện 

phân loại nghiệp vụ của cơ quan Tài chính cho các chứng từ trong gói bảng kê 

chứng từ. 

III.4.2.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tài khoản NSD thuộc nhóm Cán bộ nghiệp vụ, cán bộ phê duyệt, cán bộ quản 

trị được quyền truy cập chức năng. 

III.4.2.4 Các thao tác 

{Tra cứu danh sách gói bảng kê chứng từ được kho bạc truyền về 

- Bước 1: Vào chức năng Xử lý chứng từ\2.Phân loại nghiệp vụ cho chứng từ. 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu danh sách gói bảng kê chứng từ: 

o Từ ngày truyền, Đến ngày truyền: Nhập từ ngày truyền, đến ngày truyền 

theo định dạng DD/MM/YYYY. 
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o Từ ngày HTKB, Đến ngày HTKB: Là ngày kho bạc hạch toán chứng từ, 

nhập theo định dạng DD/MM/YYYY. Bắt buộc nhập. 

o Từ ngày chứng từ, đến ngày chứng từ: Là ngày lập chứng từ, nhập theo định 

dạng DD/MM/YYYY. 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] 

 

o Hệ thống thực hiện tìm kiếm dữ liệu theo điều kiện NSD đã nhập. 

{Map chứng từ được chọn 

Trường hợp 1: Map tất cả gói chứng từ theo điều kiện tra cứu 
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- Nút [Phân loại  tất cả các gói] áp dụng cho trường hợp phân loại tất cả các gói 

dữ liệu chứng từ đang hiển thị trên màn hình theo điều kiện tra cứu.  

Trường hợp 2: Chọn cụ thể một gói chứng từ để map 
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- Bước 1: Chọn gói chứng từ cần phân loại nghiệp vụ. Khi tích chọn gói để 

phân loại thì nút [Phân loại tất cả các gói ] sẽ ẩn đi. 

- Bước 2: Nhấn nút [Phân loại  gói được chọn] áp dụng cho trường hợp NSD 

chọn một gói chứng từ cụ thể để map. 

Lưu ý:  

- Khi phân loại  xong hệ thống sẽ hiển thị thông gói chứng từ được phân loại 

thành công hay phân loại lỗi. 

- Điều kiện ngày khi tra cứu chỉ trong vòng 1 tháng. Hệ thống tự tính đến ngày 

khi NSD nhập từ ngày. 

III.4.3  Tra cứu chứng từ đã vào tác nghiệp 

III.4.3.1 Màn hình giao diện 
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III.4.3.2 Mô tả 

- Cho phép NSD tra cứu và in danh sách chứng từ đã nhận vào bảng tác nghiệp 

của CSDL hệ thống TDTT. 

III.4.3.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tài khoản NSD thuộc nhóm Cán bộ nghiệp vụ, cán bộ phê duyệt, cán bộ quản 

trị được quyền truy cập chức năng Tra cứu chứng từ đã vào tác nghiệp. 

III.4.3.4 Các thao tác 
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{Tra cứu và xem chi tiết chứng từ đã vào tác nghiệp 

- Bước 1: Vào chức năng Xử lý chứng từ\3.Tra cứu chứng từ đã vào tác nghiệp. 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu danh sách gói bảng kê chứng từ: 

o Chọn loại chứng từ: NSD có thể chọn tất cả loại chứng từ hoặc từng loại 

chứng từ bằng cách tích chuột vào , chi tiết như hình minh họa bên dưới: 

 

o Loại nghiệp vụ: NSD có thể chọn tất cả loại nghiệp vụ hoặc từng loại 

nghiệp vụ bằng cách tích chuột vào , chi tiết như hình minh họa bên dưới 

 

o Số chứng từ: Nhập số chứng từ, chỉ được phép nhập số, tối đa là 7 số. 

o Mã địa bàn: Nhập mã địa bàn, tối đa là 5 ký tự bao gồm cả số và chữ hoặc 

chỉ có số. 

o Mã số thuế: Nhập mã số thuế, tối đa 14 ký tự bao gồm số và ký tự - 

o Niên độ: Chọn niên độ năm nay, năm sau. 
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o Mã chương: Nhập mã chương, chỉ được phép nhập số, tối đa 3 số. 

o Mã nội dung KT: Nhập nội dung kinh tế, chỉ được phép nhập số, tối đa 4 số. 

o Từ ngày CT: Là ngày nhập chứng từ, nhập từ ngày chứng từ theo định dạng 

DD/MM/YYYY hoặc chọn ngày bằng cách tích chuột vào ngày chứng từ hệ 

thống hiển thị lịch cho NSD chọn. 

o Đến ngày CT: Là ngày nhập chứng từ, nhập đến ngày chứng từ theo định 

dạng DD/MM/YYYY hoặc chọn ngày bằng cách tích chuột vào ngày chứng 

từ hệ thống hiển thị lịch cho NSD chọn. 

o  Từ ngày HTKB: Là ngày kho bạc hạch toán chứng từ, nhập từ ngày theo 

định dạng DD/MM/YYYY hoặc chọn ngày bằng cách tích chuột vào ngày 

chứng từ hệ thống hiển thị lịch cho NSD chọn. Bắt buộc nhập. 

o  Đến ngày HTKB: Là ngày kho bạc hạch toán chứng từ, nhập đến ngày theo 

định dạng DD/MM/YYYY hoặc chọn ngày bằng cách tích chuột vào ngày 

chứng từ hệ thống hiển thị lịch cho NSD chọn. Bắt buộc nhập. 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] 
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o Hệ thống thực hiện tìm kiếm dữ liệu theo điều kiện NSD đã nhập. 

- Bước 4: Trên phần “Kết quả tìm kiếm” nhấn vào [Xem] để xem chi tiết chứng 

từ.  
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o Chi tiết chứng từ: 
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{In danh sách  

- Tại màn hình kết quả tra cứu chứng từ đã vào tác nghiệp nhấn nút [In danh 

sách] để in ra danh sách các chứng từ đã vào tác nghiệp. 

 

o Hệ thống hiển thị màn hình in danh sách như sau: 
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III.4.4  Theo dõi thu ngân sách 

III.4.4.1 Báo cáo tổng hợp thu theo MLNS 

III.4.4.1.1. Màn hình giao diện 

 

III.4.4.1.2. Mô tả 

- NSD có thể nhập điều kiện để lập báo cáo tổng hợp thu ngân sách theo mục lục 

ngân sách. 

- NSD có thể in ra màn hình báo cáo tổng hợp thu ngân sách theo mục lục ngân 

sách. 

- NSD có thể kết xuất ra file excel báo cáo tổng hợp thu ngân sách theo mục lục 

ngân sách. 

III.4.4.1.3. Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tài khoản NSD thuộc nhóm quản trị hệ thống, nhóm nghiệp vụ, nhóm phê duyệt 

được phân quyền truy cập chức năng Báo cáo tổng hợp thu theo MLNS 

III.4.4.1.4. Các thao tác 
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- Bước 1: Vào chức năng Xử lý chứng từ\4. Theo dõi thu ngân sách\4.1.Báo cáo 

tổng hợp thu theo MLNS 

- Bước 2: Nhập điều kiện in báo cáo tổng hợp thu theo MLNS: 

o Sở Tài chính:  

✓ Đối với NSD thuộc Bộ Tài chính: Có thể chọn một trong các Sở Tài 

chính để tra cứu. 

✓ Đối với NSD thuộc Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính: Mặc định Sở 

Tài chính quản lý NSD. 

o Phòng Tài chính:  

✓ Đối với NSD thuộc Bộ Tài chính: Có thể chọn tất cả hoặc chọn một 

trong các Phòng tài chính tương ứng với Sở Tài chính đã chọn.  

✓ Đối với NSD thuộc Sở Tài chính: Có thể chọn tất cả hoặc chọn một 

trong các Phòng Tài chính thuộc STC 

✓ Đối với NSD thuộc Phòng Tài chính: Mặc định là Phòng Tài chính quản 

lý NSD. 

o Phường/xã: Hiển thị danh sách phường/xã thuộc Phòng tài chính đã chọn, 

NSD có thể chọn tất cả hoặc chọn một phường/xã trong danh sách. 

o Niên độ: NSD có thể chọn niên độ trong danh sách. 

o Từ ngày HT: Bắt buộc nhập, NSD nhập từ ngày theo định dạng 

DD/MM/YYYY hoặc chọn. 
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o Đến ngày HT: Bắt buộc nhập, NSD nhập đến ngày theo định dạng 

DD/MM/YYYY hoặc chọn. 

o Từ chương: NSD có thể nhập chương cần tra cứu hoặc bỏ trống. 

o Đến chương: NSD có thể nhập chương cần tra cứu hoặc bỏ trống. 

o Từ tiểu mục: NSD có thể nhập tiểu mục cần tra cứu hoặc bỏ trống. 

o Đến tiểu mục: NSD có thể nhập tiểu mục cần tra cứu hoặc bỏ trống. 

- Bước 3: NSD nhấn nút [In báo cáo] để thực hiện in ra báo cáo tổng hợp thu 

theo MLNS theo điều kiện NSD nhập. Trong đó: 

o  NSNN = NSTW + NS địa phương 

o NS địa phương = NS tỉnh + NS huyện + NS xã 

       Mẫu in báo cáo như sau: 

 

Lưu ý :  

o Khi nhấn nút [In báo cáo] với trình duyệt lần đầu sử dụng sẽ hiển thị pop-

up: 

 

o Sau đó nhấn vào Option và chọn “Allow pop-up for xx.xx.xx.xx” để có thể 

in bảng kê với xx.xx.xx.xx là địa chỉ IP. 

- Bước 4: NSD nhấn nút [Kết xuất excel] để thực hiện kết xuất ra file excel báo 

cáo tổng hợp thu theo MLNS theo điều kiện NSD nhập. Mẫu xuất excel như sau: 
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III.4.4.2 Sổ theo dõi thu ngân sách 

III.4.4.2.1. Màn hình giao diện 

 

III.4.4.2.2. Mô tả 

- NSD có thể nhập điều kiện để lập sổ theo dõi thu ngân sách. 

- NSD có thể in ra màn hình sổ theo dõi thu ngân sách. 

- NSD có thể kết xuất ra file excel sổ theo dõi thu ngân sách. 

III.4.4.2.3. Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tài khoản NSD thuộc nhóm Quản trị hệ thống, nhóm nghiệp vụ, nhóm phê duyệt 

được phân quyền truy cập chức năng Sổ theo dõi thu ngân sách 

III.4.4.2.4. Các thao tác 
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- Bước 1: Vào chức năng Xử lý chứng từ\4. Theo dõi thu ngân sách\4.2.Sổ theo 

dõi thu ngân sách 

- Bước 2: Nhập điều kiện in báo cáo sổ theo dõi thu ngân sách: 

o Sở Tài chính:  

✓ Đối với NSD thuộc Bộ Tài chính: Có thể chọn một trong các Sở Tài 

chính để tra cứu. 

✓ Đối với NSD thuộc Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính: Mặc định Sở 

Tài chính quản lý NSD. 

o Phòng Tài chính:  

✓ Đối với NSD thuộc Bộ Tài chính: Có thể chọn tất cả hoặc chọn một 

trong các Phòng tài chính tương ứng với Sở Tài chính đã chọn.  

✓ Đối với NSD thuộc Sở Tài chính: Có thể chọn tất cả hoặc chọn một 

trong các Phòng Tài chính thuộc STC 

✓ Đối với NSD thuộc Phòng Tài chính: Mặc định là Phòng Tài chính quản 

lý NSD. 

o Phường/xã: Hiển thị danh sách phường/xã thuộc Phòng tài chính đã chọn, 

NSD có thể chọn tất cả hoặc chọn một phường/xã trong danh sách. 

o Loại sổ: Chọn trong danh sách gồm Sổ theo dõi NS tổng hợp, Sổ theo dõi 

NS chi tiết. 
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o Niên độ: NSD có thể chọn niên độ trong danh sách. 

o Từ ngày HT: Là ngày hạch toán kho bạc, nhập từ ngày theo định dạng 

DD/MM/YYYY. 

o Đến ngày HT: Là ngày kho bạc hạch toán, nhập đến ngày theo định dạng 

DD/MM/YYYY. 

o Từ chương: Nhập từ chương. 

o Đến chương: Nhập đến chương. 

o Từ tiểu mục: Nhập từ tiểu mục. 

o Đến tiểu mục: Nhập đến tiểu mục. 

o Mã NNT: Nhập mã người nộp thuế. 

- Bước 3:NSD nNhấn nút [In báo cáo] để thực hiện in ra báo cáo sổ theo dõi 

thu ngân sách. Trong đó: 

o  NSNN = NSTW + NS địa phương 

o NS địa phương = NS tỉnh + NS huyện + NS xã 

- Mẫu in báo cáo như sau: 

o Sổ theo dõi chi tiết thu ngân sách 

 

o Sổ theo dõi tổng hợp thu ngân sách 
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Lưu ý :  

- Khi nhấn nút [In báo cáo] với trình duyệt lần đầu sử dụng sẽ hiển thị pop-up: 

 

- Sau đó nhấn vào Option và chọn “Allow pop-up for xx.xx.xx.xx” để có thể in 

bảng kê với xx.xx.xx.xx là địa chỉ IP. 

- Bước 4: NSD nhấn nút [Kết xuất excel] để thực hiện kết xuất ra file sổ theo dõi 

thu ngân sách theo điều kiện NSD nhập. Mẫu kết xuất excel như sau 

o Kết xuất excel sổ theo dõi chi tiết thu ngân sách 
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o Kết xuất excel sổ theo dõi tổng hợp thu ngân sách 

 

III.4.4.3 Chứng từ gom theo loại nghiệp vụ 

III.4.4.3.1. Màn hình giao diện 

 

III.4.4.3.2. Mô tả 

- NSD có thể nhập điều kiện để in danh sách chứng từ gom theo loại nghiệp vụ. 

- NSD có thể in ra màn hình danh sách chứng từ gom theo loại nghiệp vụ. 

- NSD có thể kết xuất ra file excel danh sách chứng từ gom theo loại nghiệp vụ. 

III.4.4.3.3. Phân quyền thực hiện chức năng 
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- Tài khoản NSD thuộc nhóm Quản trị hệ thống, nhóm Nghiệp vụ, nhóm Phê 

duyệt được phân quyền truy cập chức năng Chứng từ gom theo loại nghiệp vụ  

III.4.4.3.4. Các thao tác 

 

- Bước 1: Vào chức năng Xử lý chứng từ\4. Theo dõi thu ngân sách\4.3.Chứng 

từ gom theo loại nghiệp vụ 

- Bước 2: Nhập điều kiện in báo cáo chứng từ gom theo loại nghiệp vụ: 

o Sở Tài chính:  

✓ Đối với NSD thuộc Bộ Tài chính: Có thể chọn một trong các Sở Tài 

chính để tra cứu. 

✓ Đối với NSD thuộc Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính: Mặc định Sở 

Tài chính quản lý NSD. 

o Phòng Tài chính:  

✓ Đối với NSD thuộc Bộ Tài chính: Có thể chọn tất cả hoặc chọn một 

trong các Phòng tài chính tương ứng với Sở Tài chính đã chọn.  

✓ Đối với NSD thuộc Sở Tài chính: Có thể chọn tất cả hoặc chọn một 

trong các Phòng Tài chính thuộc STC 

✓ Đối với NSD thuộc Phòng Tài chính: Mặc định là Phòng Tài chính quản 

lý NSD. 
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o Phường/xã: Hiển thị danh sách phường/xã thuộc Phòng tài chính đã chọn, 

NSD có thể chọn tất cả hoặc chọn một phường/xã trong danh sách. 

o Niên độ: NSD chọn trong danh sách. 

o Từ ngày HT: Là ngày kho bạc hạch toán chứng từ, bắt buộc nhập, NSD có 

thể nhập từ ngày theo định dạng DD/MM/YYYY hoặc chọn. 

o Đến ngày HT: Là ngày kho bạc hạch toán chứng từ, bắt buộc nhập, NSD có 

thể nhập đến ngày theo định dạng DD/MM/YYYY hoặc chọn. 

o Từ chương: NSD có thể nhập chương cần tra cứu hoặc bỏ trống. 

o Đến chương: NSD có thể nhập chương cần tra cứu hoặc bỏ trống. 

o Từ tiểu mục: NSD có thể nhập tiểu mục cần tra cứu hoặc bỏ trống. 

o Đến tiểu mục: NSD có thể nhập tiểu mục cần tra cứu hoặc bỏ trống. 

o Mã NNT: NSD có thể nhập mã NNT khi muốn in báo cáo theo một mã 

NNT hoặc bỏ trống. 

o Loại nghiệp vụ - chứng từ: Mặc định là tất cả, NSD có thể chọn loại nghiệp 

vụ - chứng từ cần tra cứu trong danh sách: 

✓ Chứng từ bổ sung ngân sách từ cấp trên 

✓ Chứng từ thu ngân sách nhà nước 

✓ Chứng từ tạm thu ngân sách 

✓ Chứng từ ghi thu ngân sách 

✓ Chứng từ thu bằng lệnh thu 

✓ Chứng từ hoàn trả tạm thu ngân sách 

✓ Chứng từ chuyển tạm thu vào ngân sách nhà nước 

✓ Chứng từ thu hoàn trả các khoản thu ngân sách cho NNT (Thoái thu 

NSNN) 

- Bước 3: NSD, nhấn nút [In báo cáo] để thực hiện in ra báo cáo chứng từ gom 

theo loại nghiệp vụ 

Mẫu in báo cáo như sau: 
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Lưu ý :  

- Khi nhấn nút [In báo cáo] với trình duyệt lần đầu sử dụng sẽ hiển thị pop-up: 

 

- Sau đó nhấn vào Option và chọn “Allow pop-up for xx.xx.xx.xx” để có thể in 

bảng kê với xx.xx.xx.xx là địa chỉ IP. 

- Bước 4: NSD, nhấn nút [Kết xuất excel] để thực hiện kết xuất excel báo cáo 

chứng từ gom theo loại nghiệp vụ. Mẫu kết xuất excel như sau: 

 

III.5 Danh mục 

III.5.1  Nhận danh mục chương 

III.5.1.1 Màn hình giao diện 
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III.5.1.2 Mô tả 

- Cho phép NSD gửi yêu cầu nhận dữ liệu danh mục chương từ CSDL trao đổi tới 

CSDL hệ thống TDTT, tra cứu gói tin danh mục chương được gửi tới CSDL hệ 

thống TDTT, kết xuất danh mục chương ra file excel, nhận gói danh mục chương 

từ kết quả tra cứu vào CSDL hệ thống TDTT. 

III.5.1.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Chỉ user Super Administrator thuộc nhóm quản trị hệ thống của Bộ Tài chính 

mới được quyền truy cập chức năng Nhận danh mục chương. 

III.5.1.4 Các thao tác 
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{Gửi yêu cầu lấy danh mục chương đến hệ thống DMDC 

- Bước 1: Vào chức năng Nhận DMDC\1. Nhận danh mục chương. 

 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu: 

o Từ ngày hiệu lực: Nhập từ ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o Đến ngày hiệu lực: Nhập đến ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o Từ ngày phát hành: Nhập từ ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o Đến ngày phát hành: Nhập đến ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o Từ ngày sửa đổi: Nhập từ sửa đổi theo định dạng DD/MM/YYYY. 
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o Đến ngày sửa đổi: Nhập đến sửa đổi theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o NSD bắt buộc phải nhập một trong ba cặp ngày nêu trên. 

- Bước 3: NSD nhấn nút [Lấy danh mục] ứng dụng TDTT gửi yêu cầu cung cấp 

thông tin danh mục chương đến ứng dụng Danh mục dùng chung (DMDC), 

DMDC trả về cho ứng dụng TDTT dữ liệu chương theo điều kiện tra cứu vừa 

nhập. 

o  NSD khi nhấn nút [Lấy danh mục] nếu không nhập một cặp từ ngày, đến 

ngày thì hệ thống hiển thị thông báo “Người sử dụng phải chọn nhập ít nhất 

một cặp thông tin từ ngày … đến ngày…”. 

o  Nếu thông tin NSD nhập hợp lệ  hệ thống gửi yêu cầu lấy thông tin danh 

mục chương đến DMDC và hiển thị thông báo “Gửi yêu cầu thành công”. 

{Tra cứu danh sách gói danh mục chương 

- Bước 1: Vào chức năng Nhận DMDC\1. Nhận danh mục chương. 
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- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu: 

o Từ ngày: Nhập từ ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o Đến ngày: Nhập đến ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o Trạng thái gói tin: Chưa nhận, đã nhận, mặc định là chưa nhận. 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để tra cứu danh sách gói tin theo điều kiện nhập. 

{Xem chi tiết gói tin 

- Bước 1: Vào chức năng Nhận DMDC\1. Nhận danh mục chương. 
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- Bước 2: Tại màn hình kết quả tra cứu danh sách gói dữ liệu danh mục chương, 

NSD tích chuột vào gói muốn xem chi tiết, chi tiết của gói tin sẽ hiển thị ở phần 

“Thông tin chi tiết danh sách gói”.  

 

{Kết xuất excel  
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- Bước 1: Vào chức năng Nhận DMDC\1. Nhận danh mục chương. 

 

- Bước 2: Tại màn hình kết quả tra cứu, NSD chọn 1 gói tin nhấn nút [Kết xuất 

excel] để kết xuất danh mục chương. Mẫu kết xuất danh mục chương khi kết 

xuất ra excel: 
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{Nhận danh mục chương  

- Bước 1: Vào chức năng Nhận DMDC\1. Nhận danh mục chương. 

- Bước 2: NSD chọn gói tin trên màn hình kết quả tra cứu. NSD được phép chọn 

gói tin có trạng thái: 

o Chưa nhận. 

o Đã nhận nhưng có số bản ghi lỗi. 
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- Bước 2: Nhấn nút [Nhận] để thực hiện nhận gói tin 

Lưu ý: Khi nhận xong gói tin hệ thống sẽ hiển thị thông báo số lượng bản ghi 

nhận thành công và nhận lỗi. 
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{Chi tiết lỗi 

 

- Bước 1: Tại màn hình kết quả tra cứu, để xem gói dữ liệu danh mục nhận bị lỗi, 

tại cột xem chi tiết lỗi NSDnhấn Xem, hệ thống sẽ hiển thị màn hình Chi tiết lỗi 

cho. 

 

III.5.2  Nhận danh mục ngành kinh tế 

III.5.2.1 Màn hình giao diện 
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III.5.2.2 Mô tả 

- Cho phép NSD gửi yêu cầu nhận dữ liệu danh mục ngành kinh tế từ CSDL 

trao đổi tới CSDL hệ thống TDTT, tra cứu gói tin danh mục ngành kinh tế 

được gửi tới CSDL hệ thống TDTT, kết xuất danh mục ngành kinh tế ra file 

excel, nhận gói danh mục từ kết quả tra cứu vào CSDL hệ thống TDTT. 

III.5.2.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Chỉ user Super Administrator thuộc nhóm quản trị hệ thống của Bộ Tài chính 

mới được quyền truy cập chức năng Nhận danh mục ngành kinh tế. 

III.5.2.4 Các thao tác 
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{Gửi yêu cầu lấy danh mục ngành kinh tế đến hệ thống DMDC 

- Bước 1: Vào chức năng Nhận DMDC\2. Nhận danh ngành kinh tế. 

 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu: 

o Từ ngày hiệu lực: Nhập từ ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o Đến ngày hiệu lực: Nhập đến ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o Từ ngày phát hành: Nhập từ ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o Đến ngày phát hành: Nhập đến ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o Từ ngày sửa đổi: Nhập từ ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. 
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o Đến ngày sửa đổi: Nhập đến ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o NSD bắt buộc phải nhập một trong ba cặp ngày trên. 

- Bước 3: NSD nhấn nút [Lấy danh mục] ứng dụng TDTT gửi yêu cầu cung 

cấp thông tin danh mục ngành kinh tế đến ứng dụng Danh mục dùng chung 

(DMDC), DMDC trả về cho ứng dụng TDTT dữ liệu danh mục ngành kinh tế 

theo điều kiện tra cứu vừa nhập. 

o  NSD khi nhấn nút [Lấy danh mục] nếu không nhập một cặp từ ngày, đến 

ngày thì hệ thống hiển thị thông báo: “Người sử dụng phải chọn nhập ít 

nhất một cặp thông tin từ ngày … đến ngày…”. 

o  Nếu NSD nhập thông tin hợp lệ hệ thống thực hiện gửi yêu cầu lấy thông 

tin danh mục ngành kinh tế đến DMDC và hiển thị thông báo “Gửi yêu cầu 

thành công”. 

{Tra cứu danh sách gói danh mục ngành kinh tế 

- Bước 1: Vào chức năng Nhận DMDC\2. Nhận danh ngành kinh tế. 
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- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu: 

o Từ ngày: Nhập từ ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o Đến ngày: Nhập đến ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o Trạng thái gói tin: Chưa nhận, đã nhận, mặc định là chưa nhận. 

- Bước 3: NSD nhấn nút [Tra cứu] để tra cứu danh sách gói tin theo điều kiện 

nhập. 

{Xem chi tiết gói tin 
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- Tại màn hình kết quả tra cứu danh sách gói danh mục ngành kinh tế, NSD tích 

chuột vào gói muốn xem chi tiết, chi tiết của gói tin sẽ hiển thị ở phần “Thông 

tin chi tiết danh sách gói”.  

 

{Kết xuất excel  
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- Tại màn hình kết quả tra cứu nhấn nút [Kết xuất excel] để kết xuất danh mục 

ngành kinh tế ra file excel. Mẫu danh bạ người nộp thuế khi kết xuất ra excel: 

 

{Nhận danh mục ngành kinh tế  

- Bước 1: Vào chức năng Nhận DMDC\2. Nhận danh ngành kinh tế. 
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- Bước 2: NSD chọn gói tin trên màn hình kết quả tra cứu. NSD chỉ được phép 

chọn gói tincó các trạng thái: 

o Chưa nhận 

o Đã nhận nhưng có số bản ghi lỗi  
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- Bước 3: Nhấn nút [Nhận] để thực hiện nhận gói tin. 

Lưu ý: Khi nhận xong gói tin hệ thống sẽ hiển thị thông báo số lượng bản ghi 

nhận thành công và nhận lỗi. 
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{Chi tiết lỗi 

 

- Tại màn hình kết quả tra cứu, NSD có thể xem chi tiết lỗi của các gói tin đã 

nhận có số bản ghi lỗi khác 0. NSD nhấn vào Xem hệ thống sẽ hiển thị lên 

màn hình Chi tiết lỗi. 

                    

III.5.3  Nhận danh mục nội dung kinh tế 

III.5.3.1 Màn hình giao diện 



            
Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính  

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm 

 

 92 

 

 

 

III.5.3.2 Mô tả 

- Cho phép NSD gửi yêu cầu nhận dữ liệu danh mục nội dung kinh tế từ CSDL 

trao đổi tới CSDL hệ thống TDTT, tra cứu gói tin danh mục ngành kinh tế 

được gửi tới CSDL hệ thống TDTT, kết xuất danh mục ra file excel, nhận gói 

danh mục từ kết quả tra cứu vào CSDL hệ thống TDTT. 
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III.5.3.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Chỉ user Super Administrator thuộc nhóm quản trị hệ thống của Bộ Tài chính 

mới được quyền truy cập chức năng Nhận danh mục nội dung kinh tế. 

III.5.3.4 Các thao tác 

{Gửi yêu cầu lấy danh mục nội dung kinh tế đến hệ thống DMDC 

- Bước 1: Vào chức năng Nhận DMDC\3. Nhận danh mục nội dung kinh tế. 
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- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu: 

o Từ ngày hiệu lực: Nhập từ ngày hiệu lực theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o Đến ngày hiệu lực: Nhập đến ngày hiệu lực theo định dạng 

DD/MM/YYYY. 
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o Từ ngày phát hành: Nhập từ ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o Đến ngày phát hành: Nhập đến ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o Từ ngày sửa đổi: Nhập từ ngày sửa đổi theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o Đến ngày sửa đổi: Nhập đến ngày sửa đổi theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o NSD bắt buộc phải nhập một trong ba cặp ngày trên. 

- Bước 3: Nhấn nút [Lấy danh mục] ứng dụng TDTT gửi yêu cầu cung cấp 

thông tin danh mục nội dung kinh tế đến ứng dụng Danh mục dùng chung 

(DMDC), DMDC trả về cho ứng dụng TDTT dữ liệu danh mục nội dung kinh 

tế theo điều kiện tra cứu vừa nhập 

o  NSD khi nhấn nút [Lấy danh mục] nếu không nhập một cặp từ ngày, đến 

ngày thì hệ thống hiển thị thông báo “Người sử dụng phải chọn nhập ít nhất 

một cặp thông tin từ ngày … đến ngày…”. 

o  Nếu NSD nhập thông tin hợp lệ hệ thống gửi yêu cầu lấy thông tin dữ liệu 

danh mục nội dung kinh tế đến DMDC và hiển thị thông báo “Gửi yêu cầu 

thành công”. 

{Tra cứu danh sách gói  
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- Bước 1: Vào chức năng Nhận DMDC\3. Nhận danh mục nội dung kinh tế. 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu: 

o Từ ngày: Nhập từ ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o Đến ngày: Nhập đến ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. 
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o Trạng thái gói tin: Chưa nhận, đã nhận, mặc định là chưa nhận. 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để tra cứu danh sách gói tin theo điều kiện nhập 

{Xem chi tiết gói tin 

- Tại màn hình kết quả tra cứu để xem chi tiết gói tin, NSD nhấn chuột vào gói 

tin  muốn xem chi tiết, hệ thống hiển thị  thông tin chi tiết gói tin tại lưới 

“Thông tin chi tiết danh sách gói” 
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{Kết xuất excel  
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- Tại màn hình kết quả tra cứu, NSD nhấn nút [Kết xuất excel] để kết xuất danh 

mục ra file excel.  

 

{Nhận danh mục nội dung kinh tế  

- Bước 1: Vào chức năng Nhận DMDC\3. Nhận danh mục nội dung kinh tế. 

- Bước 2: NSD chọn gói tin tại màn hình kết quả tra cứu. NSD được phép chọn 

gói tin để nhận có trạng thái: 

o Chưa nhận 

o Đã nhận nhưng có số bản ghi lỗi khác 0 
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- Bước 3: Nhấn nút [Nhận] để thực hiện nhận gói tin. 

Lưu ý: Khi nhận xong gói tin hệ thống sẽ hiển thị thông báo số lượng bản ghi 

nhận thành công và nhận lỗi. 
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{Chi tiết lỗi 

 

- Tại màn hình kết quả, NSD có thể xem chi tiết lỗi bằng cách chọn gói tin có số 

bản ghi lỗi khác 0. Nhấn vào Xem hệ thống sẽ hiển thị lên màn hình Chi tiết 

lỗi. 

               

 

III.5.4  Nhận danh mục địa bàn hành chính 

III.5.4.1 Màn hình giao diện 
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III.5.4.2 Mô tả 

- Cho phép NSD gửi yêu cầu nhận dữ liệu danh mục địa bàn hành chính từ 

CSDL trao đổi tới CSDL hệ thống TDTT, tra cứu gói tin danh mục địa bàn 

hành chính được gửi tới CSDL hệ thống TDTT, kết xuất danh mục ra file 

excel, nhận gói danh mục từ kết quả tra cứu vào CSDL hệ thống TDTT. 
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III.5.4.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Chỉ user Super Administrator thuộc nhóm quản trị hệ thống của Bộ Tài chính 

mới được quyền truy cập chức năng Nhận danh mục địa bàn hành chính . 

III.5.4.4 Các thao tác 

{Gửi yêu cầu lấy danh mục địa bàn hành chính đến hệ thống DMDC 
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- Bước 1: Vào chức năng Nhận DMDC\4. Nhận danh mục địa bàn hành chính . 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu: 

o Từ ngày hiệu lực: Nhập từ ngày hiệu lực theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o Đến ngày hiệu lực: Nhập đến ngày hiệu lực theo định dạng 

DD/MM/YYYY. 

o Từ ngày phát hành: Nhập từ ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o Đến ngày phát hành: Nhập đến ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o Từ ngày sửa đổi: Nhập từ ngày sửa đổi theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o Đến ngày sửa đổi: Nhập đến ngày sửa đổi theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o NSD bắt buộc phải nhập một trong ba ngày trên. 

- Bước 3: Nhấn nút [Lấy danh mục] ứng dụng TDTT gửi yêu cầu cung cấp 

thông tin danh mục ngành kinh tế đến ứng dụng Danh mục dùng chung 

(DMDC), DMDC trả về cho ứng dụng TDTT dữ liệu danh mục ngành kinh tế 

theo điều kiện tra cứu vừa nhập 

o NSD khi nhấn nút [Lấy danh mục] nếu không nhập một cặp từ ngày, đến 

ngày thì hệ thống hiển thị thông báo “Người sử dụng phải chọn nhập ít nhất 

một cặp thông tin từ ngày … đến ngày…”. 

o  Nếu  thông tin NSD nhập hợp lệ hệ thống thực hiện gửi yêu cầu lấy thông 

tin đến DMDC và hiển thị thông báo “Gửi yêu cầu thành công”. 

{Tra cứu danh sách gói  
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm 

 

 105 

 

 

 

- Bước 1: Vào chức năng Nhận DMDC\4. Nhận danh mục địa bàn hành chính . 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu: 

o Từ ngày: Nhập từ ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o Đến ngày: Nhập đến ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o Trạng thái gói tin: Chưa nhận, đã nhận, mặc định là chưa nhận. 
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- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để tra cứu danh sách gói tin theo điều kiện nhập. 

{Xem chi tiết gói tin 

- Tại màn hình kết quả tra cứu NSD có thể xem chi tiết thông tin trong gói tin 

bằng cáchnhấn chuột vào gói muốn xem chi tiết, hệ thống hiển thị chi tiết của 

gói tin tại lưới“Thông tin chi tiết danh sách gói”.  
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{Kết xuất excel  

- Tại màn hình kết quả tra cứu, NSD nhấn nút [Kết xuất excel] để kết xuất danh 

mục ra file excel. Mẫu danh mục nội dung kinh tế khi kết xuất ra excel: 

 

{Nhận danh mục địa bàn hành chính  

- Bước 1: Vào chức năng Nhận DMDC\4. Nhận danh mục địa bàn hành chính . 

- Bước 2: NSD chọn gói tin tại màn hình kết quả tra cứu. NSD  được phép  chọn 

gói tin để nhận có trạng thái: 

o Chưa nhận. 

o Đã nhận nhưng có số bản ghi lỗi khác 0. 
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- Bước 3: Nhấn nút [Nhận] để thực hiện nhận gói tin. 

Lưu ý: Khi nhận xong gói tin hệ thống sẽ hiển thị thông báo số lượng bản ghi 

nhận thành công và nhận lỗi. 
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{Chi tiết lỗi 

 

- Tại màn hình kết quả, NSD có thể xem chi tiết lỗi của các gói tin có số bản 

ghi lỗi khác 0 Bằng cách nhấn vào Xem hệ thống sẽ hiển thị màn hình Chi tiết 

lỗi 

                     

III.5.5  Nhận danh mục người  nộp thuế 

III.5.5.1 Màn hình giao diện 
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III.5.5.2 Mô tả 

- Cho phép NSD tra cứu việc nhận dữ liệu danh mục Đối tượng người nộp thuế 

vào CSDL của hệ thống TDTT, kết xuất danh mục đối tượng người nộp thuế 

ra file excel, nhận gói danh mục đối tượng người nộp thuế từ kết quả tra cứu. 

III.5.5.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tất cả NSD được phân quyền truy cập chức năng Nhận danh mục đối tượng 

nộp thuế. 

III.5.5.4 Các thao tác 

{Tra cứu danh sách gói dữ liệu đối tượng nộp thuế  

- Bước 1: Vào chức năng Nhận DMDC\5. Nhận danh mục đối tượng nộp thuế. 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu: 

o Từ ngày: Là ngày nhận gói tin, nhập từ ngày theo định dạng 

DD/MM/YYYY. 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm 

 

 111 

 

 

o Đến ngày: Là ngày nhận gói tin, nhập đến ngày theo định dạng 

DD/MM/YYYY. 

o Trạng thái gói tin: NSD có thể chọn trạng thái “Chưa nhận”, “Đã nhận”, 

mặc định là chưa nhận. 

o  Mã gói tin: Nhập mã gói tin. 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để tra cứu danh sách gói tin theo điều kiện nhập. 

{Xem chi tiết gói tin 

- Tại màn hình kết quả tra cứu danh sách gói dữ liệu đối tượng nộp thuế,  nhấn 

đúp chuột vào dòng cần xem chi tiết, chi tiết của gói tin sẽ hiển thị ở phần 

“Thông tin chi tiết gói”.  
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{Kết xuất excel  

- Tại màn hình kết quả tra cứu, NSD nhấn nút [Kết xuất excel] để kết xuất danh 

bạ người nộp thuế. Mẫu danh bạ người nộp thuế khi kết xuất ra excel: 

 

{Nhận danh mục đối tượng nộp thuế  

- Bước 1: Vào chức năng Nhận DMDC\5. Nhận danh mục đối tượng nộp thuế. 

- Bước 2: NSD chọn gói tin trên màn hình kết quả tra cứu. NSD  được phép  

chọn gói tin để nhận có trạng thái: 

o Chưa nhận. 

o Đã nhận nhưng có số bản ghi lỗi khác 0. 
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- Bước 3: Nhấn nút [Nhận] để thực hiện nhận gói tin. Hệ thống hiển thị thông 

báo: 

                      

 

Lưu ý:  
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- Khi nhận xong gói tin hệ thống sẽ hiển thị thông báo số lượng bản ghi nhận 

thành công. 

- User thuộc cơ quan quản lý cấp cao hơn chỉ được nhận các gói tin gửi đến cơ 

quan cấp đó và được tra cứu các gói tin gửi đến cơ quan cấp dưới mà không 

được được quyền nhận các gói tin đó nên các nút chọn để nhận sẽ bị mờ đi. 

{Chi tiết lỗi 

- Tại màn hình kết quả, NSD chọn dữ liệu trên màn hình cần xem chi tiết lỗi. 

Nhấn vào nút [Xem] hệ thống sẽ hiển thị lên màn hình Chi tiết lỗi

 

III.5.6  Nhận dữ liệu sổ thuế 

III.5.6.1 Màn hình giao diện 
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III.5.6.2 Mô tả 

- Cho phép NSD tra cứu việc nhận dữ liệu dữ liệu sổ thuế vào CSDL của hệ 

thống TDTT, kết xuất dữ liệu sổ thuế ra file excel, nhận gói tin dữ liệu số thuế 

từ kết quả tra cứu. 

III.5.6.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- NSD được phân quyền truy cập chức năng Nhận dữ liệu sổ thuế. 

III.5.6.4 Các thao tác 

{Tra cứu danh sách gói dữ liệu sổ thuế 

- Bước 1: Vào chức năng Nhận DMDC\6. Nhận dữ liệu sổ thuế. 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu: 

o Từ ngày: Nhập từ ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o Đến ngày: Nhập đến ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. 
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o Trạng thái gói tin: NSD có thể chọn trạng thái “Chưa nhận”, “Đã nhận”, 

mặc định là chưa nhận. 

o Mã gói tin: Nhập mã gói tin. 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để tra cứu danh sách gói tin theo điều kiện nhập. 

{Xem chi tiết gói tin 

- Tại màn hình kết quả tra cứu danh sách gói dữ liệu sổ thuế,  nhấn đúp chuột 

vào dòng cần xem chi tiết, chi tiết của gói tin sẽ hiển thị ở phần “Thông tin chi 

tiết gói”. Màn hình xem thông tin chi tiết gói: 

 

{Kết xuất excel  
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- Tại màn hình kết quả tra cứu, NSD nhấn nút [Kết xuất excel] để kết xuất dữ 

liệu sổ thuế trên màn hình thông tin chi tiết gói. Mẫu sổ thuế khi kết xuất ra 

excel. 

 

{Nhận danh mục 

- Bước 1: Vào chức năng Nhận DMDC\6. Nhận dữ liệu sổ thuế. 

- Bước 2: NSD chọn gói tin trên màn hình kết quả tra cứu. NSD  được phép  

chọn gói tin để nhận có trạng thái: 

o Chưa nhận. 

o Đã nhận nhưng có số bản ghi lỗi khác 0 
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- Bước 3: Nhấn nút [Nhận] để thực hiện nhận gói tin. Hệ thống hiển thị thông 

báo:  

 

Lưu ý:. 

- Khi nhận xong gói tin hệ thống sẽ hiển thị thông báo số lượng bản ghi nhận 

thành công. 
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- User thuộc cơ quan quản lý cấp cao hơn chỉ được nhận các gói tin gửi đến cơ 

quan cấp đó và được tra cứu các gói tin gửi đến cơ quan cấp dưới mà không 

được được quyền nhận các gói tin đó nên các nút chọn để nhận sẽ bị mờ đi. 

{Chi tiết lỗi 

- Tại màn hình két quả, NSD chọn loại dữ liệu trên màn hình cần xem chi tiết 

lỗi. Nhấn vào nút [Xem] hệ thống sẽ hiển thị lên màn hình Chi tiết lỗi 

            

 

III.5.7  Tra cứu dữ liệu sổ thuế 

III.5.7.1 Màn hình giao diện 

 

III.5.7.2  Mô tả 

- Cho phép NSD tra cứu việc nhận dữ liệu số thuế phải thu đã nhận thành công 

vào CSDL của hệ thống TDTT, kết xuất dữ liệu ra file excel, in báo cáo dữ 

liệu số thuế phải thu từ màn hình tra cứu. 
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III.5.7.3  Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tất cả tài khoản được quyền truy cập chức năng Tra cứu dữ liệu tờ khai hải 

quan. 

III.5.7.4  Các thao tác 

{Tra cứu dữ liệu sổ thuế 

- Bước 1: Vào chức năng Nhận DMDC\7. Tra cứu dữ liệu sổ thuế. 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu 

o Sở Tài chính: 

✓ Đối với tài khoản NSD thuộc Bộ Tài chính: Có thể chọn một Sở Tài 

chính trong danh sách các STC để tra cứu. 

✓ Đối với tài khoản NSD thuộc Sở Tài chính và Phòng Tài chính: Mặc 

định là Sở Tài chính quản lý NSD. 

o Phòng Tài chính: 

✓ Đối với tài khoản NSD thuộc Bộ Tài chính: Có thể chọn một Phòng Tài 

chính trong danh sách tương ứng với STC đã chọn để tra cứu. 

✓ Đối với tài khoản NSD thuộc Sở Tài chính: Có thể chọn một Phòng Tài 

chính trong danh sách tương ứng với STC đã chọn để tra cứu. 

✓ Đối với tài khoản NSD thuộc Phòng Tài chính: Mặc định là Phòng tài 

chính quản lý NSD. 

o Mã NNT: NSD có thể nhập mã người nộp thuế để tìm kiếm hoặc bỏ trống. 

o Tên NNT: NSD có thể nhập tên người nộp thuế để tìm kiếm hoặc bỏ trống, 

nhập tối đa 100 ký tự. 

o Từ số tiền, đến số tiền: NSD có thể nhập số tiền cần tra cứu hoặc bỏ trống 

o Từ chương, đến chương: NSD có thể nhập chương để tìm kiếm hoặc bỏ 

trống 

o Từ tiểu mục, đến tiểu mục: NSD có thể nhập tiểu mục để tìm kiếm hoặc bỏ 

trống 

o Từ kỳ thuế, đến kỳ thuế: NSD bắt buộc phải nhập kỳ thuế, nhập theo định 

dạng DD/MM/YYYY hoặc tích chuột vào phần nhập kỳ thuế hệ thống hỗ trợ 

hiển thị lịch cho NSD chọn. 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm 

 

 121 

 

 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để tra cứu dữ liệu số thuế phải thu theo điều kiện 

nhập. Hệ thống tìm kiếm và hiển thị kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. 

{Kết xuất excel  

-  Tại màn hình kết quả tra cứu, NSD nhấn nút [Kết xuất excel] để kết xuất dữ 

liệu số thuế phải thu. Mẫu biểu khi kết xuất ra excel: 

 

{In báo cáo 

- Tại màn hình kết quả tra cứu, NSD nhấn nút [In báo cáo] để in ra báo cáo kết 

quả tra cứu số thuế phải thu. Mẫu in báo cáo: 

 

Lưu ý :  

- Khi nhấn nút [In báo cáo] với trình duyệt lần đầu sử dụng sẽ hiển thị pop-up: 

 

- Sau đó nhấn vào Option và chọn “Allow pop-up for xx.xx.xx.xx” để có thể in 

báo cáo số thuế phải thu với xx.xx.xx.xx là địa chỉ IP. 

 

III.5.8  Nhận danh mục tỷ lệ phân chia 
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III.5.8.1 Màn hình giao diện 

 

III.5.8.2 Mô tả 

- Cho phép NSD tra cứu việc nhận danh mục tỷ lệ phân chia vào CSDL của hệ 

thống TDTT, kết xuất dữ liệu thông tin chi tiết tỷ lệ phân chia ra file excel, 

nhận gói tin dữ liệu từ kết quả tra cứu. 

III.5.8.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- NSD được phân quyền truy cập chức năng Nhận danh mục tỷ lệ phân chia. 

III.5.8.4 Các thao tác 

{Tra cứu danh sách gói tin 

- Bước 1: Vào chức năng Nhận DMDC\7. Nhận danh mục tỷ lệ phân chia. 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu: 

o Từ ngày: Nhập từ ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. 
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o Đến ngày: Nhập đến ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o Trạng thái gói tin: NSD có thể chọn trạng thái “Chưa nhận”, “Đã nhận”, 

mặc định là chưa nhận. 

o Mã gói tin: NSD có thể nhập mã gói tin cần tra cứu hoặc bỏ trống. 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để tra cứu danh sách gói tin theo điều kiện nhập. 

{Xem chi tiết tỷ lệ phân chia 

- Bước 1: Tại màn hình kết quả tra cứu danh mục tỉ lệ phân chia, nhấn chuột 

vào dòng cần xem chi tiết thông tin tỷ lệ phân chia. 

- Bước 2: Nhấn chuột vào dòng trên danh mục thông tin tỷ lệ phân chia để xem 

thông tin chi tiết tỷ lệ phân chia. Màn hình xem chi tiết: 
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{Kết xuất excel  

- Tại màn hình kết quả tra cứu, NSD nhấn nút [Kết xuất excel] để kết xuất danh 

mục tỷ lệ phân chia trên màn hình thông tin chi tiết gói. Mẫu khi kết xuất ra 

excel. 
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{Nhận gói danh mục tỷ lệ phân chia 

- Bước 1: Vào chức năng Nhận DMDC\7. Nhận danh mục tỷ lệ phân chia. 

- Bước 2: NSD chọn gói tin trên màn hình kết quả tra cứu. NSD  được phép  

chọn gói tin để nhận có trạng thái: 

o Chưa nhận. 

o Đã nhận nhưng có số bản ghi lỗi khác 0.  
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- Bước 3: Nhấn nút [Nhận] để thực hiện nhận gói tin.  Hệ thống thực hiện nhận 

hiển thị thông báo: 

 

Lưu ý: 
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- User thuộc cơ quan quản lý cấp cao hơn chỉ được nhận các gói tin gửi đến cơ 

quan cấp đó và được tra cứu các gói tin gửi đến cơ quan cấp dưới mà không 

được được quyền nhận các gói tin đó nên các nút chọn để nhận sẽ bị mờ đi. 

{Chi tiết lỗi 

 

- Tại màn hình kết quả tra cứu, NSD chọn loại dữ liệu trên màn hình cần xem 

chi tiết lỗi. Nhấn vào nút [Xem] hệ thống sẽ hiển thị lên màn hình Chi tiết lỗi 

                  

 

III.5.9  Nhận dữ liệu tờ khai hải quan 

III.5.9.1 Màn hình giao diện 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm 

 

 128 

 

 

 

III.5.9.2 Mô tả 

- Cho phép NSD tra cứu việc nhận dữ liệu tờ khai hải quan vào CSDL của hệ 

thống TDTT, kết xuất dữ liệu ra file excel, nhận gói tin dữ liệu tờ khai hải 

quan từ kết quả tra cứu. 

III.5.9.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Chỉ tài khoản NSD thuộc cơ quan Bộ Tài chính mới được quyền truy cập chức 

năng Nhận dữ liệu tờ khai hải quan. 

III.5.9.4 Các thao tác 

{Tra cứu danh sách gói tin 

- Bước 1: Vào chức năng Nhận DMDC\8. Nhận dữ liệu tờ khai hải quan. 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu: 

o Từ ngày: Nhập từ ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o Đến ngày: Nhập đến ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. 
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o Trạng thái gói tin: NSD có thể chọn trạng thái “Chưa nhận”, “Đã nhận”, 

mặc định là chưa nhận. 

o Mã gói tin:NSD có thể nhập hoặc bỏ trống. 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để tra cứu danh sách gói tin theo điều kiện nhập. 

{Xem chi tiết gói dữ liệu tờ khai hải quan 

-  Tại màn hình kết quả tra cứu danh sách gói dữ liệu tờ khai hải quan, nhấn 

chuột vào gói dữ liệu cần xem chi tiết, thông tin chi tiết gói tin được hiển thị ở 

phần “Thông tin chi tiết gói”. 

 

{Kết xuất excel  

- Tại màn hình kết quả tra cứu, NSD nhấn nút [Kết xuất excel] để kết xuất dữ 

liệu tờ khai hải quan trên màn hình thông tin chi tiết gói. Mẫu biểu khi kết 

xuất ra excel. 
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{Nhận gói dữ liệu tờ khai hải quan 

- Bước 1: Vào chức năng Nhận DMDC\8. Nhận dữ liệu tờ khai hải quan. 

- Bước 2: NSD chọn gói tin trên màn hình kết quả tra cứu. NSD  được phép  

chọn gói tin để nhận có trạng thái: 

o Chưa nhận. 

o Đã nhận nhưng có số bản ghi lỗi khác 0. 
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- Bước 3: Nhấn nút [Nhận] để thực hiện nhận gói tin. Hệ thống thực hiện nhận 

vào và hiển thị thông báo: 

                         

Lưu ý: 

- Khi nhận xong gói tin hệ thống sẽ hiển thị thông báo số lượng bản ghi nhận 

thành công.  

- User thuộc cơ quan quản lý cấp cao hơn chỉ được nhận các gói tin gửi đến cơ 

quan cấp đó và được tra cứu các gói tin gửi đến cơ quan cấp dưới mà không 

được được quyền nhận các gói tin đó nên các nút chọn để nhận sẽ bị mờ đi. 

{Chi tiết lỗi 
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- Tại màn hình kết quả tra cứu, NSD chọn loại dữ liệu trên màn hình cần xem 

chi tiết lỗi. Nhấn vào nút [Xem] hệ thống hiển thị lên màn hình Chi tiết lỗi 

              

 

III.5.10 Tra cứu danh mục tỷ lệ phân chia 

III.5.10.1 Màn hình giao diện 
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III.5.10.2 Mô tả 

- Cho phép NSD tra cứu việc nhận dữ liệu danh mục tỷ lệ phân chia vào CSDL 

của hệ thống TDTT, kết xuất dữ liệu ra file excel, in báo cáo từ kết quả tra 

cứu. 

III.5.10.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- NSD được phân quyền truy cập chức năng Tra cứu danh mục tỷ lệ phân chia. 

III.5.10.4 Các thao tác 

{Tra cứu danh mục tỷ lệ phân chia 

- Bước 1: Vào chức năng Nhận DMDC\9. Tra cứu danh mục tỷ lệ phân chia. 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu: 

o Kho bạc: 
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✓ NSD dùng tài khoản truy cập thuộc Bộ Tài chính có thể chọn kho bạc 

trong danh sách. 

✓ NSD dùng tài khoản truy cập thuộc Sở Tài chính có thể chọn kho bạc 

tỉnh và các kho bạc huyện truyền dữ liệu tỷ lệ phân chia cho STC. 

✓ NSD dùng tài khoản truy cập thuộc Phòng Tài chính: Kho bạc sẽ mặc 

định là kho bạc truyền dữ liệu cho Phòng Tài chính, không được phép 

chọn. 

o Mã CQT: Nhập mã cơ quan thu cần tra cứu, nhập tối đa 7 số. 

o Từ chương, đến chương: Nhập từ chương, đến chương, nhập tối đa 3 số. 

o Từ NDKT, đến NDKT: Nhập từ nội dung kinh tế, đến nội dung kinh tế , 

nhập tối đa 4 số. 

o Mã TLPC: Nhập mã tỷ lệ phân chia. 

o Tình trạng: NSD có thể chọn tình trạng “Đang hoạt động”, “Ngừng hoạt 

động”, mặc định là Đang hoạt động. 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để tra cứu danh mục tỷ lệ phân chia theo điều 

kiện nhập. 

{Xem chi tiết gói dữ liệu danh mục tỷ lệ phân chia  

- Bước 1: Tại màn hình  kết quả tra cứu danh sách gói danh mục tỉ lệ phân chia, 

nhấn chuột vào dòng cần xem thông tin tỷ lệ phân chia. 

- Bước 2: Nhấn chuột vào dòng trên danh mục thông tin tỷ lệ phân chia để xem 

thông tin chi tiết tỷ lệ phân chia. Màn hình xem chi tiết: 
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{Kết xuất excel  

- Nhấn nút [Kết xuất excel] để kết xuất danh mục tỷ lệ phân chia trên màn hình 

thông tin chi tiết. Mẫu biểu khi kết xuất ra excel: 

 

{In báo cáo 
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- Tại màn hình kết quả tra cứu, NSD nhấn nút [In báo cáo] để in ra danh mục tỷ 

lệ phân chia. Mẫu excel báo cáo: 

 

Lưu ý: 

-  Khi nhấn nút [In báo cáo] với trình duyệt lần đầu sử dụng sẽ hiển thị pop-up: 

 

- Sau đó nhấn vào Option và chọn “Allow pop-up for xx.xx.xx.xx” để có thể in 

danh mục tỷ lệ phân chia với xx.xx.xx.xx là địa chỉ IP. 

 

 

III.5.11 Tra cứu dữ liệu tờ khai hải quan 

III.5.11.1 Màn hình giao diện 
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III.5.11.2 Mô tả 

- Cho phép NSD tra cứu việc nhận dữ liệu tờ khai hải quan đã nhận thành công 

vào CSDL của hệ thống TDTT, kết xuất dữ liệu ra file excel, in báo cáo dữ 

liệu tờ khai hải quan từ màn hình tra cứu. 

III.5.11.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tài khoản truy cập thuộc Bộ Tài chính mới được quyền truy cập chức năng 

Tra cứu dữ liệu tờ khai hải quan. 

III.5.11.4 Các thao tác 

{Tra cứu danh mục tỷ lệ phân chia 

- Bước 1: Vào chức năng Nhận DMDC\10. Tra cứu dữ liệu tờ khai hải quan . 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu 

o Mã CQHQ: Nhập mã cơ quan Hải quan, nhập tối đa 7 ký tự. 
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o Mã NNT: Nhập mã người nộp thuế, nhập tối đa 14 ký tự bao gồm số và ký 

tự -. 

o Mã chương: Nhập mã chương, nhập tối đa 3 ký tự. 

o Số tiền: Nhập số tiền trên tờ khai cần tra cứu, NSD có thể nhập hoặc bỏ 

trống. 

o Số TKHQ: NSD có thể nhập số tờ khai hải quan để tra cứu hoặc bỏ trống. 

o Mã CQT: Mã cơ quan thu, NSD có thể nhập hoặc bỏ trống, nhập tối đa 7 ký 

tự.. 

o Từ ngày TKHQ, đến ngày TKHQ: NSD có thể nhập ngày tờ khai hải quan 

theo định dạng DD/MM/YYYY hoặc tích chuột vào ô nhập ngày hệ thống 

sẽ hiển thị lịch để chọn.  

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để tra cứu danh mục tờ khai hải quan theo điều 

kiện nhập. 

{Kết xuất excel  

-  Tại màn hình kết quả tra cứu, NSD nhấn nút [Kết xuất excel] để kết xuất 

danh mục tờ khai hải quan. Mẫu biểu khi kết xuất ra excel: 

 

{In báo cáo 

- Tại màn hình kết quả tra cứu, NSD nhấn nút [In báo cáo] để in ra danh sách 

tờ khai hải quan. Mẫu in báo cáo: 
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Lưu ý :  

- Khi nhấn nút [In báo cáo] với trình duyệt lần đầu sử dụng sẽ hiển thị pop-up: 

 

- Sau đó nhấn vào Option và chọn “Allow pop-up for xx.xx.xx.xx” để có thể in 

báo cáo dữ liệu tờ khai hải quan với xx.xx.xx.xx là địa chỉ IP. 

 

III.6  Quản lý tra soát 

III.6.1  Quản lý tra soát 

III.6.1.1 Màn hình giao diện 
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III.6.1.2 Mô tả 

-    Chức năng cho phép NSD được phép tra cứu, xem, sửa, xóa, tạo mới điện tra 

soát chứng từ. 

III.6.1.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

-    Tất cả tài khoản NSD được phân quyền truy cập chức năng Quản lý tra soát. 

III.6.1.4 Các thao tác 

{Tra cứu 

-  Bước 1: Vào chức năng Quản lý tra soát\Quản lý tra soát. 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu: 

o Nơi gửi tra soát: Là nơi tạo yêu cầu tra soát, NSD nhập theo cấu trúc như 

sau:  

✓  3 ký tự đầu để phân biệt đơn vị  

• Tài chính là TCH. 

• Hải quan là HQA. 

• Kho bạc là KBA 
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• Thuế là THU 

✓  3 ký tự phân biệt tỉnh (101, 102, ...)  

✓ 2 ký tự phân biệt huyện (01, 02, ...)  

✓ 2 ký tự dự phòng là 00.  

✓  Ví dụ nơi gửi tra soát là STC Hà Nội nhập mã TCH1010000, PTC Quận 

Ba Đình nhập mã TCH1010100 . 

o Nơi nhận tra soát: Là nơi nhận yêu cầu tra soát (nơi nhận gói tin tra soát sẽ 

phải trả lời yêu cầu tra soát cho nơi gửi) NSD nhập theo cấu trúc như sau:  

✓  3 ký tự đầu để phân biệt đơn vị  

• Tài chính là TCH. 

• Hải quan là HQA. 

• Kho bạc là KBA 

• Thuế là THU 

✓  3 ký tự phân biệt tỉnh (101, 102, ...)  

✓ 2 ký tự phân biệt huyện (01, 02, ...)  

✓ 2 ký tự dự phòng là 00.  

o  Ví dụ nơi nhận tra soát là Kho bạc Hà Nội nhập mã KBA1010000, Kho 

bạc Quận Ba Đình nhập mã KBA1010100 . 

o Từ ngày tra soát, Đến ngày tra soát: Là ngày NSD lập điện tra soát, NSD có 

thể nhập hoặc bỏ trống. Nhập theo định dạng DD/MM/YYYY hoặc tích 

chuột vào phần nhập hệ thống hỗ trợ hiển thị lịch để chọn. 

o Từ số tra soát, Đến số tra soát: NSD có thể nhập số tra soát cần tìm kiếm 

hoặc bỏ trống. 

o Người lập tra soát: NSD có thể nhập người lập tra soát để tìm kiếm theo  

người lập tra soát hoặc bỏ trống. 

o Trạng thái: Mặc định là Tất cả. NSD có thể chọn một trong các trạng thái 

“Chưa duyệt”, “ Đã duyệt”, “Đã có  trả lời tra soát”, “Chuyển trả”. 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để tra cứu các điện tra soát theo điều kiện nhập. 

{Tạo mới điện tra soát 
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- Bước 1: Vào chức năng Quản lý tra soát\Quản lý tra soát. 

- Bước 2: Nhấn nút [Tạo mới] hiển thị ra popup cho NSD lựa chọn loại tạo điện 

tra soát. NSD chọn loại tra soát cần tạo mới. 

 

- Bước 3: Chọn loại tra soát Tra soát gắn với chứng từ. Lưu ý khi chọn loại tra 

soát này phải chọn chứng từ để tạo điện tra soát. 

 

o Bước 3.1: Tra cứu chứng từ 

✓ Bước 3.1.1: Nhập điều kiện tra cứu 
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•  Từ ngày CT, Đến ngày CT: Là ngày lập chứng từ, bắt buộc nhập. 

NSD nhập theo định dạng DD/MM/YYYY hoặc tích chuột vào phần 

nhập hệ thống hỗ trợ hiển thị lịch cho NSD chọn. 

•   Từ số CT, Đến số CT: NSD có thể nhập số chứng từ để tìm kiếm 

theo số chứng từ, nhập tối đa 7 ký tự. 

•  Mã NNT: NSD có thể nhập mã số thuế để tìm kiếm theo mã số thuế 

của người nộp thuế, nhập tối đa 14 ký tự bao gồm số và ký tự -. 

•  Mã CQT: NSD có thể tìm kiếm theo mã cơ quan thu, nhạp tối đa 7 

số. 

✓ Bước 3.1.2: Nhấn nút [Tra cứu] để tra cứu các chứng từ theo điều kiện 

vừa nhập ở điều kiện tra cứu 

o Bước 3.2: Tạo điện tra soát gắn với chứng từ: 
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✓  Chọn chứng từ trên màn hình kết quả tra cứu cần tạo điện tra soát. 

✓  Chọn Nơi nhận tra soát: NSD chọn kho bạc nhận điện tra soát. 

✓  Nhập Nội dung tra soát. 

✓ Bước 3.2.1: Nhấn nút [Ghi] để tạo mới điện tra soát gắn với chứng từ. 

Sau khi nhấn nút Ghi hệ thống hiển thị thông báo “Thành công”. Nhấn 

OK hệ thống thoát khỏi màn hình Lập điện tra soát chứng từ và hiển thị 

điện tra soát chứng từ vừa tạo trên màn hình với trạng thái “Chưa 

duyệt”. 

✓ Bước 3.2.2: Nhấn nút [Quay lại] để thoát khỏi màn hình Lập điện tra 

soát chứng từ và quay về màn hình Quản lý điện tra soát. 
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- Bước 4.: Chọn loại tra soát Tra soát tự do: 

          

 

o Nơi nhận tra soát: NSD chọn kho bạc nhận điện tra soát. 

o Mã kho bạc: NSD chọn mã kho bạc nhận điện tra soát. 

o Nội dung tra soát: NSD nhập nội dung tra soát cần gửi kho bạc. 

o Bước 4.1: Nhấn nút [Ghi] để tạo mới điện tra soát gắn với chứng từ. Sau khi 

nhấn nút [Ghi] hệ thống hiển thị thông báo “Thành công”. Nhấn OK hệ 

thống thoát khỏi màn hình Lập điện tra soát chứng từ và hiển thị điện tra 

soát chứng từ vừa tạo trên màn hình với trạng thái “Chưa duyệt”. 

o Bước 4.2: Nhấn nút [Quay lại] để thoát khỏi màn hình Lập điện tra soát 

chứng từ và quay về màn hình Quản lý điện tra soát. 

- Bước 5: Nhấn [Không] thì thoát khỏi màn hình Chọn loại tra soát . 

{In tra soát 

- Bước 1: Vào chức năng Quản lý tra soát\Quản lý tra soát. 

- Bước 2: Chọn tra soát cần in có trạng thái “Đã duyệt” hoặc trạng thái “Đã có trả 

lời  tra soát” do chính NSD lập. 
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- Bước 3:  Nhấn nút [In tra soát] để thực hiện in tra soát đã chọn.  

o   Nếu chọn trạng thái khác trạng thái “Đã duyệt” hoặc “Đã có trả lời  tra 

soát” để in thì hiển thị thông báo “NSD chỉ được in trạng thái “Đã duyệt”, 

“Đã có trả lời  tra soát”” . 

o Nếu chọn tra soát do NSD khác lập và nhấn nút [In tra soát] sẽ hiển thị 

thông báo “NSD không được in tra soát do người khác lập”. 

o Mẫu in tra soát: 
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Lưu ý :  

- Chỉ cho phép in tra soát các tra soát có trạng thái “Đã duyệt”, “Đã có TS trả 

lời” và cho chính  NSD lập tạo. 

- Khi nhấn nút [In báo cáo] với trình duyệt lần đầu sử dụng sẽ hiển thị pop-up: 

 

- Sau đó nhấn vào Option và chọn “Allow pop-up for xx.xx.xx.xx” để có thể in 

điện tra soát với xx.xx.xx.xx là địa chỉ IP. 

 

{Xem/Sửa điện tra soát 
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- Bước 1: Vào chức năng Quản lý tra soát\Quản lý tra soát. 

- Bước 2: Chọn loại tra soát do chính NSD lập cần sửa và nhấn biểu tượng   để 

sửa.  

o Với tra soát có trạng thái “Chưa duyệt” thì màn hình Sửa thông tin tra soát 

hiển thị gồm Nội dung tra soát và Số tra soát.  

  

o  Với tra soát có trạng thái “Chuyển trả” thì màn hình Sửa thông tin tra soát 

hiển thị gồm Nội dung tra soát, Số tra soát và Lý do chuyển trả. 
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- Bước 3: Được phép sửa nội dung tra soát, Số tra soát và Lý do chuyển trả không 

được phép sửa. 

- Bước 4: Nhấn nút [Cập nhật] để cập nhật lại tra soát vừa sửa. Khi nhấn nút 

[Cập nhật] hệ thống hiển thị thông báo “Thành công”. Nhấn OK thì thoát khỏi 

màn hình Sửa thông tin tra soát và hiển thị nội dung tra soát vừa sửa trên màn 

hình.  

- Bước 5: Nhấn nút [Quay lại] để thoát khỏi màn hình Sửa thông tin tra soát. 

Lưu ý:  

- NSD chỉ được sửa tra soát do chính mình lập. Nếu chọn sửa tra soát do NSD 

khác tạo sẽ hiển thị thông báo “NSD chỉ được sửa tra soát do chính NSD lập”. 

Riêng với cán bộ thuộc nhóm phê duyệt sẽ có thể xem/sửa được tất cả tra soát 

thuộc đơn vị mình. 

- NSD chỉ được sửa tra soát có trạng thái “Chưa duyệt”, “Chuyển trả”. Nếu chọn 

sửa tra soát có trạng thái khác sẽ hiển thị thông báo: “NSD không được quyền 

sửa tra soát trạng thái “Đã duyệt”, “Đã có trả lời  tra soát””. 

- Tra soát có trạng thái “Chuyển trả” khi được sửa sẽ được lưu lại với trạng thái 

“Chưa duyệt”. 

{Xóa điện tra soát 

- Bước 1: Vào chức năng Quản lý tra soát\Quản lý tra soát.  

- Bước 2: Chọn tra soát cần xóa.  
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- Bước 3: Nhấn nút [Xoá] để xóa tra soát vừa chọn.  

o Sau khi nhấn “OK” để xác nhận xóa tra soát, hệ thống thông báo “Xóa 

thành công” 

            

Lưu ý: 

- NSD chỉ được xóa tra soát do chính mình lập. Nếu chọn hủy tra soát do NSD 

khác lập sẽ hiển thị thông báo “NSD chỉ được xóa tra soát do chính NSD lập”. 

- NSD chỉ được xóa tra soát có trạng thái “Chưa duyệt”, “Chuyển trả”. Nếu chọn 

xóa tra soát có trạng thái khác sẽ hiển thị thông báo: “NSD không được quyền 

xóa tra soát trạng thái “Đã duyệt”, “Đã có trả lời tra soát””  
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III.6.2  Duyệt điện tra soát 

III.6.2.1 Màn hình giao diện 

 

III.6.2.2 Mô tả 

-  Chức năng cho phép tra cứu các điện tra soát gửi Kho bạc có trạng thái “Chưa 

duyệt”, nếu điện tra soát đúng thì cán bộ duyệt có thể thực hiện duyệt, điện tra 

soát chưa đúng cán bộ duyệt có thể chuyển trả để cán bộ lập  sửa lại điện tra soát. 

III.6.2.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tài khoản NSD được phân vào nhóm phê duyệt mới được sử dụng chức năng 

Duyệt điện tra soát. 

III.6.2.4 Các thao tác 

- Vào chức năng Quản lý tra soát\Duyệt điện tra soát. 

{Tra cứu điện tra soát 
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- Bước 1: Vào chức năng Quản lý tra soát\Duyệt điện tra soát. 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu điện tra soát: 

o Từ số tra soát, Đến số tra soát: NSD có thể tra cứu theo số tra soát bằng cách 

nhập số tra soát. 

o Từ ngày tra soát, Đến ngày tra soát: NSD nhập ngày tra soát theo định dạng 

DD/MM/YYYY hoặc tích chuột vào phần nhập hệ thống hỗ trợ hiển lịch cho 

NSD chọn. 

o Trạng thái: Mặc định là “Chưa duyệt”. NSD có thể chọn trạng thái: Chưa 

duyệt, Đã duyệt, Đã có trả lời tra soát, Chuyển trả: 

✓ Chưa duyệt: Hiển thị mặc định, nút [Duyệt] và nút [Chuyển trả] hiển 

thị. 

✓ Đã duyệt: Nút [Duyệt] và [Chuyển trả] ẩn. Hiển thị nút [Gửi lại]. 

✓ Đã có trả lời tra soát:  Nút [Duyệt] và [Chuyển trả] ẩn. 

✓ Chuyển trả: Nút [Duyệt] và [Chuyển trả] ẩn. 

- Bước 3: Nhập nút [Tra cứu] để thực hiện tra cứu theo điều kiện nhập ở trên. 

{Duyệt điện tra soát 

- Bước 1: Vào chức năng Quản lý tra soát\Duyệt điện tra soát. 

- Bước 2: Chọn điện tra soát để duyệt. 

- Bước 3: Nhấn nút [Duyệt]  

o Hệ thống duyệt thành công hiển thị thông báo “Duyệt thành công”, cập 

nhật trạng thái của tra soát thành “Đã duyệt” và gửi điện tra soát sang kho 

bạc. 

o Hệ thống duyệt không thành công điện tra soát sẽ không được gửi sang kho 

bạc và sẽ thông báo lỗi như sau: 

✓ Trường hợp Queue bị ngừng hoạt động khi nhấn nút [Duyệt] thì hiển thị 

thông báo “Lỗi kết nối đến MQ” 

✓ Trường hợp Web ký số ngừng hoạt động thì hiển thị thông báo “Lỗi kết 

nối đến Web ký số”. 

{Chuyển trả điện tra soát 
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- Bước 1: Vào chức năng Quản lý tra soát\Duyệt điện tra soát. 

- Bước 2: Chọn điện tra soát có trạng thái “Chưa duyệt”. 

- Bước 3: Nhấn nút [Chuyển trả] hệ thống hiển thị màn hình nhập nội dung 

chuyển trả. Bắt buộc phải nhập nội dung chuyển trả. 

                    

- Bước 4: Sau khi nhập nội dung chuyển trả nhấn nút [Ghi] để lưu lại thông tin 

chuyển trả. Hệ thống cập nhật trạng thái tra soát là “Chuyển trả” và hiển thông 

báo “Thành công”, NSD nhấn OK thì thoát khỏi màn hình nội dung chuyển trả 

và quay lại màn hình “Duyệt điện tra soát”, nhấn nút [Không] thoát khỏi màn 

hình nhập Nội dung chuyển trả. 

{Gửi lại điện tra soát 
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- Bước 1: Vào chức năng Quản lý tra soát\Duyệt điện tra soát. 

- Bước 2: Chọn trạng thái “Đã duyệt”. 

- Bước 3: Chọn điện tra soát cần gửi lại. 

- Bước 4: Nhấn nút [Gửi lại] để gửi lại gói tra soát. Khi nhấn nút [Gửi lại] thành 

công thì hệ thống hiển thị thông báo: “Gửi lại thành công”, gói điện tra soát 

được truyền sang kho bạc 

Lưu ý:  

- Đối với tra soát có trạng thái “Đã duyệt” thì mới hiển thị nút [Gửi lại]. 

- Đối với tra soát có trạng thái “Chưa duyệt”, “Chuyển trả”, “Đã có trả lời  tra soát” 

thì hệ thống ẩn nút [Gửi lại] để không cho phép NSD gửi lại các điện tra soát 

này. 

III.6.3  Quản lý điện trả lời tra soát 

III.6.3.1 Màn hình giao diện 
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III.6.3.2 Mô tả 

- Chức năng cho phép NSD được phép tra cứu, xem, in điện trả lời tra soát chứng 

từ. 

III.6.3.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tất cả tài khoản NSD được phân quyền truy cập chức năng Quản lý điện trả lời 

trả soát. 

III.6.3.4 Các thao tác 

{Tra cứu 
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- Bước 1: Vào chức năng Quản lý tra soát\Quản lý điện trả lời trả soát. 

- Bước 2: Nhập thông tin tra cứu: 

o Nơi gửi điện trả lời tra soát: Là nơi trả lời yêu cầu tra soát, NSD nhập theo 

cấu trúc như sau:  

✓  3 ký tự đầu để phân biệt đơn vị:  

• Tài chính là TCH. 

• Hải quan là HQA. 

• Kho bạc là KBA 

• Thuế là THU 

✓  3 ký tự phân biệt tỉnh (101, 102, ...)  

✓ 2 ký tự phân biệt huyện (01, 02, ...)  

✓ 2 ký tự dự phòng là 00.  

✓  Ví dụ nơi gửi trả lời tra soát là Kho bạc Nội nhập mã KBA1010000, 

Kho bạc Quận Ba Đình nhập mã TCH1010100. 
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o Nơi nhận trả lời tra soát: Là nơi nhận điện trả lời yêu cầu tra soát, NSD nhập 

theo cấu trúc như sau:  

✓  3 ký tự đầu để phân biệt đơn vị  

• Tài chính là TCH. 

• Hải quan là HQA. 

• Kho bạc là KBA 

• Thuế là THU 

✓  3 ký tự phân biệt tỉnh (101, 102, ...)  

✓ 2 ký tự phân biệt huyện (01, 02, ...)  

✓ 2 ký tự dự phòng là 00.  

o  Ví dụ nơi nhận điện trả lời tra soát là Sở Tài chính Hà Nội nhập mã 

TCH1010000, Phòng Tài chính Quận Ba Đình nhập mã TCH1010100. 

o Từ ngày trả lời tra soát, Đến ngày trả lời tra soát: Là ngày lập điện trả lời tra 

soát, NSD có thể nhập hoặc bỏ trống. Nhập theo định dạng DD/MM/YYYY 

hoặc tích chuột vào phần nhập hệ thống hỗ trợ hiển thị lịch để chọn. 

o Từ số trả lời tra soát, Đến số trả lời tra soát: NSD có thể nhập số trả lời tra 

soát cần tìm kiếm hoặc bỏ trống.Từ số tra soát, Đến số tra soát: NSD có thể 

nhập số tra soát cần tìm kiếm hoặc bỏ trống. 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để thực hiện tra cứu điện trả lời tra soát theo điều 

kiện nhập. 

{In điện trả lời TS 
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- Bước 1: Tại màn hình kết quả tìm kiếm, NSD chọn điện trả lời tra soát cần in. 

- Bước 2: Nhấn nút [In điện trả lời TS] để thực hiện in điện tra soát đã chọn. Mẫu 

in điện trả lời tra soát: 

 

Lưu ý: 

- Khi nhấn nút [In điện trả lời TS] với trình duyệt lần đầu sử dụng sẽ hiển thị pop-

up: 
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- Sau đó nhấn vào Option và chọn “Allow pop-up for xx.xx.xx.xx” để có thể in 

điện trả lời tra soát với xx.xx.xx.xx là địa chỉ IP. 

 

III.6.4  Lập báo cáo tra soát 

III.6.4.1 Màn hình giao diện 

        

 

III.6.4.2 Mô tả 

- Chức năng cho phép NSD thực hiện tra cứu, in báo cáo tra soát hoặc kết xuất ra 

excel . 

III.6.4.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tất cả tài khoản NSD được phân quyền truy cập chức năng Lập báo cáo tra 

soát . 

III.6.4.4 Các thao tác 

{Tra cứu  

- Bước 1: Vào chức năng Quản lý tra soát\Lập báo cáo tra soát. 

- Bước 2: Nhập thông tin tra cứu: 
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o Nơi gửi tra soát: Là nơi tạo yêu cầu tra soát, NSD nhập theo cấu trúc như 

sau:  

✓  3 ký tự đầu để phân biệt đơn vị  

• Tài chính là TCH. 

• Hải quan là HQA. 

• Kho bạc là KBA 

• Thuế là THU 

✓  3 ký tự phân biệt tỉnh (101, 102, ...)  

✓ 2 ký tự phân biệt huyện (01, 02, ...)  

✓ 2 ký tự dự phòng là 00.  

✓  Ví dụ nơi gửi tra soát là STC Hà Nội nhập mã TCH1010000, PTC Quận 

Ba Đình nhập mã TCH1010100 . 

o Nơi nhận tra soát: Là nơi nhận yêu cầu tra soát (nơi nhận gói tin tra soát sẽ 

phải trả lời yêu cầu tra soát cho nơi gửi) NSD nhập theo cấu trúc như sau:   

✓  3 ký tự đầu để phân biệt đơn vị  

• Tài chính là TCH. 

• Hải quan là HQA. 

• Kho bạc là KBA 

• Thuế là THU 

✓  3 ký tự phân biệt tỉnh (101, 102, ...)  

✓ 2 ký tự phân biệt huyện (01, 02, ...)  

✓ 2 ký tự dự phòng là 00.  

o  Ví dụ nơi nhận tra soát là Kho bạc Hà Nội nhập mã KBA1010000, Kho bạc 

Quận Ba Đình nhập mã KBA1010100 . 

o Từ ngày tra soát, Đến ngày tra soát: Là ngày NSD lập điện tra soát, NSD có 

thể nhập hoặc bỏ trống. Nhập theo định dạng DD/MM/YYYY hoặc tích 

chuột vào phần nhập hệ thống hỗ trợ hiển thị lịch để chọn. 

o Từ số tra soát hỏi, Đến số tra soát hỏi: NSD có thể nhập số tra soát cần tìm 

kiếm hoặc bỏ trống. 
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o Từ số tra soát trả lời, Đến số tra soát trả lời: NSD có thể nhập số tra soát cần 

tìm kiếm hoặc bỏ trống. 

o Trạng thái: Mặc định là Tất cả. NSD có thể chọn một trong các trạng thái 

“Chưa duyệt”, “ Đã duyệt”, “Đã có  trả lời tra soát”, “Chuyển trả”. 

o Loại tra soát: Mặc định là tất cả, NSD có thể chọn “Tra soát tự do” hoặc 

“Tra soát gắn với chứng từ” để tra cứu. 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để thực hiện tra cứu tra soát theo điều kiện nhập. 

{In báo cáo TS 

- Tại màn hình kết quả tra cứu, NSD nhấn nút [In báo cáo TS] để thực hiện in 

danh sách tra soát trên màn hình. Mẫu in báo cáo tra soát: 

 

Lưu ý: 

- Khi nhấn nút [In báo cáo TS] với trình duyệt lần đầu sử dụng sẽ hiển thị pop-

up: 

 

- Sau đó nhấn vào Option và chọn “Allow pop-up for xx.xx.xx.xx” để có thể in 

báo cáo tra soát với xx.xx.xx.xx là địa chỉ IP. 

 

{Xuất file excel 

- Tại màn hình kết quả tra cứu, NSD nhấn nút [Xuất file excel] để thực hiện kết 

xuất ra file excel danh sách tra soát trên màn hình. Mẫu kết xuất excel: 
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III.7 Hỗ trợ các tiện ích người dùng 

III.7.1 Tìm kiếm gói tin 

III.7.1.1 Màn hình giao diện 

      

 

III.7.1.2 Mô tả 

- Cho phép NSD tại các cơ quan Tài chính tìm kiếm được dữ liệu chi tiết thuộc gói 

tin nào. Loại dữ liệu mà NSD tại cơ quan Tài chính có thể tìm kiếm là Chứng từ 

thu ngân sách. 
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III.7.1.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tất cả tài khoản NSD được phân quyền truy cấp chức năng Tìm kiếm gói tin. 

III.7.1.4 Các thao tác 

{Tra cứu gói tin 

- Bước 1: Vào chức năng Hỗ trợ tiện ích NSD\Tìm kiếm gói tin. 

- Bước 2: Nhập thông tin tra cứu: 

o KHCT: NSD có thể nhập ký hiệu chứng từ để tra cứu hoặc bỏ trống. 

o Số chứng từ: NSD có thể nhập số chứng từ để tra cứu hoặc bỏ trống. 

o Ngày hạch toán: Là ngày kho bạc hạch toán chứng từ, NSD nhập ngày hạch 

toán theo định dạng DD/MM/YYYY hoặc tích chuột vào phần nhập hệ 

thống hỗ trợ hiển thị lịch cho NSD chọn. 

o Ngày chứng từ: Là ngày lập chứng từ, NSD nhập ngày chứng từ theo định 

dạng DD/MM/YYYY hoặc tích chuột vào phần nhập hệ thống hỗ trợ hiển 

thị lịch cho NSD chọn. 

o Mã số thuế: NSD có thể nhập mã số thuế để tra cứu hoặc bỏ trống. 

o Tên NNT: NSD có thể nhập tên người nộp thuế để tra cứu hoặc bỏ trống. 

o Chương: NSD có thể nhập mã chương để tra cứu hoặc bỏ trống. 

o Nội dung kinh tế: NSD có thể nhập mã nội dung kinh tế để tra cứu hoặc bỏ 

trống. 

o Số tiền: NSD có thể nhập số tiền để tra cứu hoặc bỏ trống. 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để thực hiện tra cứu theo điều kiện nhập. Hệ thống 

tìm kiếm và hiển thị toàn bộ dữ liệu thỏa mãn điều kiện tra cứu. 

III.7.2  Theo dõi quá trình vào ra tác nghiệp 

III.7.2.1 Màn hình giao diện 
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III.7.2.2 Mô tả 

- Chức năng cho phép NSD có thể nhập vào điều kiện theo dõi quá trình vào ra 

tác nghiệp của các loại dữ liệu: 

o Danh mục Chương 

o Danh mục ngành kinh tế 

o Danh mục nội dung kinh tế 

o Danh mục địa bàn hành chính 

o Danh mục tỷ lệ phân chia 

o Danh bạ NNT 

o Dữ liệu sổ thuế 

o Chứng từ thu NSNN 

o Phản hồi bảng kê chứng từ 

o Điện tra soát chứng từ. 

- Cho phép NSD có thể chọn gói dữ liệu có số bản ghi lỗi lớn hơn 0, thực hiện 

xem chi tiết lỗi. 

III.7.2.3 Phân quyền thực hiện chức năng 
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- Tất cả NSD được phân quyền truy cập chức năng Theo dõi quá trình vào ra tác 

nghiệp. 

III.7.2.4 Các thao tác 

{Tra cứu 

- Bước 1: Vào chức năng Hỗ trợ tiện ích NSD\Theo dõi quá trình vào ra tác 

nghiệp. 

- Bước 2: Nhập thông tin tra cứu: 

o Từ ngày: Là ngày gói tin được truyền đi, NSD nhập từ ngày theo định dạng 

DD/MM/YYYY hoặc NSD tích vào phần nhập hệ thống hỗ trợ hiển thị lịch 

cho NSD chọn. 

o Đến ngày: Là ngày gói tin được truyền đi, NSD nhập đến ngày theo định 

dạng DD/MM/YYYY hoặc NSD tích vào phần nhập hệ thống hỗ trợ hiển thị 

lịch cho NSD chọn.. 

o Trạng thái: Mặc định là Tất cả. NSD có thể trạng thái tương ứng với các loại 

dữ liệu như sau: 

✓  Loại dữ liệu: 0001- Danh mục chương, 0002- Danh mục ngành kinh tế, 

0003- Danh mục nội dung kinh tế, 0011- Danh mục TLPC, 0041- Danh 

mục địa bàn hành chính, 09- Danh mục đối tượng nộp thuế, 21- sổ thuế 

phải nộp gửi kho bạc, 25- Danh sách tờ khai hải quan thì trạng thái cho 

chọn: Đã nhận, Chưa nhận và Tất cả. 

✓  Loại dữ liệu: 61- Chứng từ thu NSNN thì trạng thái cho chọn: Chưa 

nhận, nhận thành công, còn chứng từ chưa nhận và có chứng từ nhận lỗi. 

✓  Loại dữ liệu: 03010 - Điện tra soát chứng từ thì trạng thái cho chọn: 

Gửi thành công và chưa gửi. 

✓  Loại dữ liệu: 76- Phản hồi bảng kê thì trạng thái cho chọn: Đã gửi và 

chưa gửi. 

- Bước 3: Nhập nút [Tra cứu] để thực hiện tra cứu theo điều kiện nhập. 

{Chi tiết lỗi 
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- Tại màn hình kết quả tra cứu, NSD chọn gói dữ liệu trên màn hình cần xem chi 

tiết lỗi. Nhấn vào nút [Xem] hệ thống sẽ hiển thị lên màn hình Chi tiết lỗi. 

 

III.7.3  Quản lý bảng map loại chứng từ - nghiệp vụ 

III.7.3.1 Màn hình giao diện 
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III.7.3.2 Mô tả 

III.7.3.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tất cả NSD được phân quyền truy cập chức năng Bảng map loại chứng từ - 

nghiệp vụ. 

- Chỉ Super Administrator mới có quyền tạo mới, sửa, xóa loại chứng từ nghiệp 

vụ. 

- Cán bộ nghiệp vụ, cán bộ phê duyệt được phân quyền xem. 

III.7.3.4 Các thao tác 

{Tạo mới map loại chứng từ - nghiệp vụ 

- Bước 1: Vào chức năng Hỗ trợ tiện ích NSD\ Bảng map loại chứng từ - nghiệp 

vụ. 

- Bước 2: Nhấn nút Tạo mới  

- Bước 3: Nhập các thông tin: 

o LCT: Loại chứng từ, bắt buộc nhập loại chứng từ. 

o LNV: Loại nghiệp vụ, bắt buộc nhập loại nghiệp vụ. 

o Vế HT: Chọn vế hạch toán gồm Nợ và Có. 

o Tài khoản nợ: Bắt buộc nhập, nếu loại nghiệp vụ không quan tâm đến tài 

khoản nợ (lấy tất cả tài khoản nợ) thì nhập *, chỉ được nhập ký tự +, -, _ , * 

và số. 
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o Tài khoản có: Bắt buộc nhập, nếu loại nghiệp vụ không quan tâm đến tài 

khoản có (lấy tất cả tài khoản có) thì nhập *, chỉ được nhập ký tự +, -, _, * 

và số.. 

o Chương: Bắt buộc nhập, nếu loại nghiệp vụ không quan tâm đến chương 

(lấy tất cả các chương) thì nhập *, chỉ được nhập ký tự +, -, _, * và số. 

o Ngành kinh tế: Bắt buộc nhập, nếu loại nghiệp vụ không quan tâm đến 

ngành kinh tế (lấy tất cả các ngành kinh tế) thì nhập *, chỉ được nhập ký tự 

+, -, _, * và số. 

o Nội dung kinh tế: Bắt buộc nhập, nếu loại nghiệp vụ không quan tâm nội 

dung kinh tế (lấy tất cả nội dung kinh tế) thì nhập *, chỉ được nhập ký tự +, 

-, _ , * và số. 

✓  Nhập “–”  trước nội dung kinh tế nghĩa là đối với chứng từ có nội dung 

kinh tế này cần kiểm tra để không đưa vào loại chứng từ nghiệp vụ. 

✓  Nhập “+” trước nội dung kinh tế nghĩa là với chứng từ có nội dung kinh 

tế này sẽ cần kiểm tra để đưa vào loại chứng từ nghiệp vụ . 

✓ Nhập dấu “_” thay thế cho ký tự từ 0 đế 9, dấu trừ có thể khai báo trước, 

trong hoặc cuối của dãy số. Ví dụ khai báo 465_ tương ứng với khai báo 

các tiểu mục 4650, 4651, 4652, 4653, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 

4659 

o Trạng thái: Khi thêm mới NSD mặc định là Đang hoạt động. Khi NSD chọn 

một loại chứng từ nghiệp vụ và xóa, loại chứng từ nghiệp vụ này sẽ chuyển 

trạng thái Ngừng hoạt động. 

- Bước 4: Nhấn nút [Ghi] để lưu lại thông tin vừa nhập.  

o  Nếu để trống trường “LCT” hoặc “LNV” hệ thống hiển thị thông báo 

“LCT không được để trống” hoặc “LNV không được để trống”. 

o Nếu nhập “LCT” hoặc “LNV” không hợp lệ không có trong danh mục thì 

hiển thị thông báo “Loại chứng từ không tồn tại trong danh mục” hoặc 

“Loại nghiệp vụ không tồn tại trong danh mục”. 

o Nếu nhập các trường khác Tài khoản có, tài khoản nợ, chương, ngành kinh 

tế, nội dung kinh tế không đúng định dạng gồm ký tự số và dấu 

o (_, +) thì hiển thị thông báo “Chuỗi nhập vào không đúng định dạng”. 

{Kết xuất excel 
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-  Tại màn hình danh mục loại chứng từ nghiệp vụ, NSD nhấn nút [Kết xuất] để 

thực hiện kết xuất ra file excel bảng map loại chứng từ- nghiệp vụ. Mẫu kết 

xuất excel:  

 

 

{Xóa 

- Bước 1: Vào chức năng Hỗ trợ tiện ích NSD\ Bảng map loại chứng từ - nghiệp 

vụ.. 

- Bước 2: Chọn dòng loại chứng từ - nghiệp vụ cần xóa. 

- Bước 3: Nhấn nút [Xóa] để thực hiện xóa map chứng từ - nghiệp vụ đã chọn. Đối 

với loại chứng từ - nghiệp vụ đã được sử dụng hệ thống cập nhật trạng thái 

“Ngừng hoạt động”, đối với loại chứng từ - nghiệp vụ chưa được sử dụng hệ 

thống xóa khỏi ứng dụng. 

{In bảng map loại chứng từ- nghiệp vụ 

- Tại màn hình danh mục loại chứng từ - nghiệp vụ, NSD nhấn nút [In] để thực 

hiện in bảng map loại chứng từ - nghiệp vụ. Mẫu in bảng map loại chứng từ - 

nghiệp vụ: 
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Lưu ý: 

- Chỉ cán bộ Super Administrator thuộc nhóm Quản trị hệ thống của Bộ Tài chính 

mới được quyền tạo mới, thêm, sửa, xóa. Các cán bộ thuộc nhóm nghiệp vụ hay 

phê duyệt sẽ được phân quyền xem. 

- Loại nghiệp vụ: Có thể chọn loại nghiệp vụ: Mới hoặc Cũ. 

- Với loại nghiệp vụ khi chọn Cũ thì chỉ có thể thực hiện các nút [Kết xuất], [In]. 

- Nếu để trống các trường không bắt buộc nhập thì sẽ hiển thị dấu * sau khi được 

tạo mới thành công. 

- Khi nhấn nút [In báo cáo] với trình duyệt lần đầu sử dụng sẽ hiển thị pop-up: 

 

- Sau đó nhấn vào Option và chọn “Allow pop-up for xx.xx.xx.xx” để có thể in 

bảng map loại chứng từ - nghiệp vụ với xx.xx.xx.xx là địa chỉ IP. 
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III.7.4  Quản lý tham số ứng dụng 

III.7.4.1 Màn hình giao diện 

 

III.7.4.2 Mô tả 

- Chức năng này cho phép NSD quản lý tham số trong ứng dụng. Tham số ứng 

dụng hỗ trợ bao gồm:  

o Tham số thiết lập TK_Tamgiu: Cho phép NSD khai báo danh sách các tài 

khoản tạm giữ, danh sách các tài khoản phân cách nhau bằng dấu “,” (Ví 

dụ: 3511, 3512). Căn cứ vào tài khoản tạm thu được khai để lập bảng kê 

chứng từ tạm thu tạm giữ. 

o Tham số thiết lập TK_Tamthu: Cho phép NSD khai báo danh sách các tài 

khoản tạm thu, danh sách các tài khoản phân cách nhau bằng dấu “,” (Ví 

dụ: 3511, 3512). Căn cứ vào tài khoản tạm thu tạm giữ được khai để lập 

bảng kê chứng từ tạm thu tạm giữ. 
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o Tham số thiết lập TK_thuhoi_GTGT: Cho phép NSD khai báo danh sách 

các tài khoản thu hồi giá trị gia tăng, danh sách các tài khoản phân cách 

nhau bằng dấu “,” (Ví dụ: 3511, 3512).  

III.7.4.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tất cả NSD được phân quyền truy cập chức năng Quản lý tham số ứng dụng. 

- Tài khoản truy cập Super Administrator được phân quyền thêm mới, sửa xóa. 

- Tài khoản truy cập thuộc nhóm nghiệp vụ, phê duyệt được phân quyền xem. 

III.7.4.4 Các thao tác 

{Cập nhật tham số 

- Bước 1: Vào chức năng Hỗ trợ tiện ích NSD\ Quản lý tham số ứng dụng. 

- Bước 2: Chọn loại Tham số: 

o TK_thuhoi_GTGT: Tài khoản thu hồi giá trị gia tăng chỉ hiển thị không 

được phép sửa, xóa. 

o TK_Tamgiu: Tài khoản tạm giữ chỉ hiển thị không được phép sửa, xóa. 

o TK_Tamthu: Tài khoản tạm thu chỉ hiển thị không được phép sửa, xóa. 

- Bước 3: Nhập giá trị tham số tương ứng với tên tham số 

- Bước 4: Nhấn nút [Cập nhật] để thêm tài khoản cho tham số:  

o Khi nhấn nút [Cập nhật] nếu nhập cột giá trị lớn hơn 4 ký tự yêu cầu hiển 

thị thông báo "Bạn được phép nhập 4 ký tự và giá trị tài khoản cách nhau 

bởi dấu ,". 

o Khi nhấn nút [Cập nhật] nếu nhập cột giá trị ký tự khác số và ký tự (_) thì 

hiển thị thông báo "Bạn chỉ được phép nhập số và ký tự _". 

Lưu ý:  

- Chỉ cán bộ Super Administrator thuộc nhóm Quản trị hệ thống của Bộ Tài chính 

mới được quyền tạo mới, thêm, sửa, xóa. Các cán bộ thuộc nhóm nghiệp vụ hay 

phê duyệt sẽ không được quyền thêm, sửa, xóa với dữ liệu. 

III.8 Quản lý dữ liệu về Sở Tài chính 

III.8.1  Theo dõi kết nối đến Sở Tài chính 

III.8.1.1 Màn hình giao diện 
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III.8.1.2 Mô tả 

- Chức năng cho phép NSD theo dõi trạng thái đường truyền xuống các Sở Tài 

chính. 

III.8.1.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tất cả NSD được phân quyền truy cập chức năng Theo dõi đường truyền về Sở 

Tài chính. 

III.8.1.4 Các thao tác 

{Tra cứu 

- Bước 1: Vào chức năng Quản lý dữ liệu về STC\ Theo dõi đường truyền về Sở 

Tài chính. 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu:  

o Sở Tài chính: Chọn Sở Tài chính cần theo dõi. 

o Trạng thái: Mặc định là Tất cả, NSD có thể chọn trạng thái “Đang hoạt 

động”, “Ngừng hoạt động” để tra cứu. 
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- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để tra cứu theo dõi đường truyền về STC đã chọn ở 

điều kiện tra cứu. 

III.8.2  Đối chiếu dữ liệu 

III.8.2.1 Màn hình giao diện 

 

III.8.2.2 Mô tả 

- Chức năng cho phép NSD đối chiếu dữ liệu gửi về các Sở Tài chính. NSD có 

thể tra cứu số lượng bản ghi đã gửi, trong đó có báo nhiêu bản ghi thành công 

và bao nhiêu bản ghi lỗi. Đối với các bản ghi lỗi, NSD có thể xem được chi 

tiết lỗi. 

III.8.2.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tất cả NSD được phân quyền truy cập chức năng Đối chiếu dữ liệu 

III.8.2.4 Các thao tác 

{Tra cứu 
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   -    Bước 1: Vào chức năng Quản lý dữ liệu về STC\ Đối chiếu dữ liệu. 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu:  

o Sở Tài chính: Chọn Sở Tài chính cần theo dõi. 

o Loại dữ liệu: Chọn loại dữ liệu. 

o Từ ngày gửi: Nhập từ ngày theo theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o Đến ngày gửi: Nhập từ ngày theo theo định dạng DD/MM/YYYY. 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để tra cứu đối chiếu dữ liệu theo Sở Tài chính và 

loại dữ liệu đã nhập ở điều kiện tra cứu. 

- Bước 4: Xem chi tiết lỗi bằng cách tại cột SL lỗi nhấn vào số bản ghi lỗi >0 để 

xem chi tiết lỗi. 

III.9 Hướng dẫn 

III.9.1  Hướng dẫn sử dụng 

 

III.9.1.1 Mô tả 

- Chức năng cho phép NSD có thể vào để tải tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng 

TDTT. 

III.9.1.2 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tất cả NSD được phân quyền truy cập chức năng Hướng dẫn. 

III.9.1.3 Các thao tác 

- Bước 1: Vào chức năng Hướng dẫn\ Hướng dẫn sử dụng. 

Bước 2: Nhấn chuột vào Download để tải về tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng 

TDTT. 


