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Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm 

 

 3 

 

 

MỤC LỤC 

I.1 Mục đích tài liệu .......................................................................................................... 5 

I.2 Các thuật ngữ và từ viết tắt.......................................................................................... 5 

I.3 Cấu trúc Tài liệu .......................................................................................................... 6 

II.1 Giới thiệu tổng quan hệ thống ..................................................................................... 7 

II.2 Các chức năng trong hệ thống ..................................................................................... 9 

II.2.1 Ứng dụng Quản trị truyền ............................................................................................. 9 

II.3 Các nội dung khác ..................................................................................................... 10 

III.1 Hệ thống .................................................................................................................... 11 

III.1.1 Đăng nhập vào hệ thống ......................................................................................... 11 

III.1.2 Ra khỏi hệ thống ..................................................................................................... 13 

III.1.3 Thay đổi mật khẩu .................................................................................................. 14 

III.2 Theo dõi trạng thái điểm truyền nhận ....................................................................... 14 

III.2.1 Theo dõi trạng thái Broker ...................................................................................... 14 

III.2.2 Theo dõi trạng thái Service truyền tin .................................................................... 17 

III.2.3 Theo dõi trạng thái Queue managers ...................................................................... 20 

III.2.4 Theo dõi đọng Queue.............................................................................................. 23 

III.2.5 Theo dõi trạng thái Channel ................................................................................... 26 

III.2.6 Theo dõi trạng thái Service ký/xác thực ................................................................. 29 

III.3 Theo dõi quá trình truyền nhận dữ liệu ..................................................................... 32 

III.3.1 Màn hình giao diện ................................................................................................. 32 

III.3.2 Mô tả ....................................................................................................................... 32 

III.3.3 Phân quyền thực hiện chức năng ............................................................................ 34 

III.3.4 Các thao tác ............................................................................................................. 34 

III.4 Xử lý gói dữ liệu........................................................................................................ 38 

III.4.1 Gửi lại gói dữ liệu ................................................................................................... 38 

III.4.2 Gửi lại Bảng kê chứng từ ........................................................................................ 41 

III.5 Báo cáo ...................................................................................................................... 46 
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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 PTC Phòng Tài chính 

13 QTHT Quản trị hệ thống 

14 QTTT Ứng dụng Quản trị truyền tin 

15 STC Sở Tài chính 

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 quản trị truyền tin 
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II TỔNG QUAN 

II.1 Giới thiệu tổng quan hệ thống 

- Hệ thống trao đổi thông tin thu nộp thuế giữa 4 cơ quan: Tổng cục Thuế, 

KBNN, Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính gồm 2 phần chính: 

o Hệ thống trung tâm trao đổi trung ương 

✓ Đây là hệ thống chính, chịu trách nhiệm trong việc định tuyến gói tin và 

những tính năng khác như lưu vết trạng thái ứng dụng, trạng thái 

message, theo dõi gói tin truyền nhận,… thông qua ứng dụng Web 

Service. Đồng thời tự động quét tìm các điểm bị lỗi để báo email cho 

quản trị hệ thống. Nó có thể định tuyến message từ cơ quan tại cấp tỉnh 

hoặc trung tương đến cơ quan khác tuỳ theo từng loại dữ liệu trao đổi. 

✓ Hệ thống cho phép theo dõi các lộ trình đi của gói dữ liệu và kiểm tra 

trạng thái gói tin hiện tại đang ở đâu. 

✓ Để phục vụ nhu cầu tra cứu, đẩy lại gói dữ liệu trao đổi qua trung tâm 

trao đổi TW thì hệ thống sẽ lưu lại các gói dữ liệu tại trung tâm trao đổi 

TW. 

✓ Hệ thống được cài đặt Web Service xác thực bảng kê cho phép xác thực 

bảng kê có gắn chữ ký số phục vụ cho việc xác thực chữ ký số tại đầu cơ 

quan Tài chính. 

✓ Hệ thống này gồm 2 ứng dụng 

• Ứng dụng quản trị truyền tin 

• Ứng dụng trao đổi thông tin cho Cơ quan Tài chính 

o Hệ thống trao đổi dữ liệu tại các cơ quan 

✓ Việc trao đổi dữ liệu tại các cơ quan được thực hiện như sau 

• Trao đổi dữ liệu tại Tổng cục Thuế được thực hiện qua Trục tích hợp 

Tổng cục Thuế. 

• Trao đổi dữ liệu tại KBNN được thực hiện qua Trục tích hợp KBNN. 

• Trao đổi dữ liệu tại Tổng cục Hải quan được thực hiện qua Queue 

manager và Services truyền tin. 

• Trao đổi dữ liệu với các ứng dụng tại Bộ Tài chính qua DBLink hoặc 

qua trung tâm trao đổi TW. 
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• Trao đổi dữ liệu tại Cơ quan tài chính được thực hiện qua DBLink. 

✓ Đây là ứng dụng cầu nối giữa hệ thống tác nghiệp hiện tại và hệ thống 

trao đổi dữ liệu tại trung tâm trao đổi TW. 

✓ Hệ thống cho phép kết xuất dữ liệu từ hệ thống tác nghiệp đưa ra CSDL 

trung gian, từ đây được ứng dụng truyền tin đóng gói dạng cấu trúc 

XML và gửi tới điểm trao đổi dữ liệu trực tiếp. 

✓ Hệ thống nhận dữ liệu dạng message từ điểm trao đổi trực tiếp, phân 

tích và đưa vào CSDL trung gian, phục vụ cho NSD xem trước khi đưa 

vào hệ thống tác nghiệp. 

✓ Tại các điểm trao đổi của các cơ quan ở các cấp sẽ được cài đặt hệ thống 

này. Hệ thống có thể khác nhau hoặc tương tự nhau tuỳ theo điểm cài 

đặt. 

✓ Tại hệ thống trao đổi dữ liệu tại các cơ quan có cài đặt Web Service xác 

thực bảng kê cho phép xác thực bảng kê có gắn chữ ký số.  

- Các ứng dụng tác nghiệp liên quan đến hệ thống trao đổi dữ liệu của các cơ 

quan: 

o Cấp TW: 

✓ Tổng cục Thuế: Ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) 

✓ KBNN: Ứng dụng thu thuế tập trung (TCS_TT) 

✓ Tổng cục Hải quan: Ứng dụng kế toán thuế tập trung (KTT) 

✓ Bộ Tài chính 

• Cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung (DMDC) 

• Kho dữ liệu thu chi ngân sách (KDL) 

✓ TTTĐTW 

• Web Service xác thực bảng kê cho phép xác thực bảng kê có gắn chữ 

ký số. 

• Ứng dụng quản trị truyền tin theo dõi thông tin trạng thái và vị trí gói 

tin, theo dõi trạng thái service truyền tin, theo dõi trạng thái MQ, … 

• Ứng dụng trao đổi thông tin cho Cơ quan tài chính 

o Cấp tỉnh: 
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✓ STC/PTC: Ứng dụng QLNS 

- Việc trao đổi dữ liệu tại cấp trung ương sẽ kết nối trực tiếp đến trung tâm trao 

đổi trung ương thông qua hệ thống trao đổi dữ liệu tại các cơ quan. 

o Các điểm trao đổi tại cấp trung ương bằng kết nối giữa MQ Server với MQ 

Server thông qua đường mạng có tốc độ là 1Gbps. 

- Đối với cấp tỉnh, cấp huyện và điểm thu sẽ không kết nối trực tiếp với trung 

tâm trao đổi mà thông qua cấp trung ương. 

o Cấp tỉnh kết nối với cấp trung ương bằng kết nối giữa MQ Server với MQ 

Server thông qua đường mạng có tốc độ là 2Mbps. 

II.2 Các chức năng trong hệ thống 

II.2.1 Ứng dụng Quản trị truyền 

- Hệ thống:  

o Quản lý vào ra hệ thống 

o Quản lý NSD của hệ thống 

o Quản lý phân quyền sử dụng hệ thống 

- Theo dõi trạng thái kênh truyền: cho phép NSD theo dõi được: 

o Theo dõi trạng thái của Service truyền tin của các điểm 

o Theo dõi được trạng thái Queue managers 

o Theo dõi Chanel ở các điểm 

o Theo dõi được tình trạng đọng trên kênh truyền 

o Cập nhật thông tin điểm truyền nhận 

o Theo dõi trạng thái Service ký/xác thực 

- Xử lý gói dữ liệu: 

o Cho phép lưu lại các gói dữ liệu danh mục dùng chung, sổ thuế, danh bạ 

NNT, tờ khai, lệnh hoàn, bảng kê chứng từ tại trung tâm trao đổi trung 

ương để phục vụ cho mục đích tra cứu. 

o Cho phép tìm kiếm các gói tin để truyền lại cho các điểm nhận dữ liệu 

khi có yêu cầu. 

- Dọn dẹp dữ liệu: Dọn dẹp các gói dữ liệu theo định kỳ. 

- Lập báo cáo: 
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o Lập báo cáo định kỳ theo dõi trạng thái của Service truyền tin. 

o Lập báo cáo định kỳ theo dõi trạng thái Queue managers. 

o Lập báo cáo định kỳ theo dõi trạng thái Channel. 

o Lập báo cáo định kỳ theo dõi trạng thái hoạt động của Services ký/xác 

thực. 

o Lập báo cáo định kỳ theo dõi trạng thái Queue. 

o Lập báo cáo định kỳ theo dõi trạng thái Broker. 

o Lập báo cáo theo dõi trạng thái xác thực gói bảng kê truyền cho cơ quan 

Thuế. 

o Lập báo cáo theo dõi trạng thái xác thực gói bảng kê truyền cho cơ quan 

Hải quan. 

o Lập báo cáo theo dõi trạng thái xác thực gói bảng kê truyền cho cơ quan 

Tài chính 

II.3 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 QUẢN TRỊ 

TRUYỀN 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. 

III.1.1.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tất cả NSD được quyền sử dụng hệ thống. 

- NSD sẽ không vào được chương trình nếu không thực hiện nhập Tài khoản, 

mật khẩu và mã xác thực. 

- Trường hợp quên hoặc mất mật khẩu phải đề nghị quản trị hệ thống cấp lại. 

III.1.1.4 Các thao tác 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm 

 

 12 

 

 

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

- Khi NSD được phân vào nhóm Quản trị hệ hệ thống nhưng chưa khai báo thông 

tin Email thì khi đăng nhập lần đầu tiên, hệ thống sẽ yêu cầu cập nhật Email. 

 

https://quantritruyentin.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 sử dụng hệ thống. 

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.  

- 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 
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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 hiện tại của tài khoản. 

III.1.3.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tất cả NSD được quyền thay đổi mật khẩu tài khoản. Không được phép thay 

đổi mật khẩu của tài khoản khác. 

- Mật khẩu được thay đổi khi NSD nhập đầy đủ Mật khẩu cũ, Mật khẩu mới, 

Nhập lại mật khẩu.  

III.1.3.4 Các thao tác 

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

- Bước 2: Nhập Mật khẩu cũ. 

- 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 Theo dõi trạng thái điểm truyền nhận 

III.2.1  Theo dõi trạng thái Broker 
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III.2.1.1 Màn hình giao diện 

 

 

III.2.1.2   Mô tả 

- Cho phép NSD theo dõi được trạng thái hoạt động của Broker tại các ngành: Kho 

bạc trung ương, Bộ Tài chính. NSD có thể xem được trạng thái của Broker tại 

thời điểm tra cứu đang hoạt động hay ngừng hoạt động và in danh sách hoặc kết 

xuất kết quả tra cứu ra file excel. 

III.2.1.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tất cả NSD được phân quyền truy cập chức năng Theo dõi trạng thái Broker. 

III.2.1.4 Các thao tác 

{Tra cứu 

- Bước 1: Vào chức năng Theo dõi trạng thái điểm truyền nhận\Theo dõi trạng 

thái Broker. 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu: 

o Chọn Ngành: Mặc định là tất cả, NSD có thể chọn ngành bằng cách trỏ 

chuột vào , hệ thống hiển thị danh sách ngành cho NSD chọn. 

o Chọn Trạng thái: Trạng thái của Broker mặc định là Tất cả, NSD có 

thể chọn trạng thái bằng cách trỏ chuột vào , hệ thống hiển thị danh 

sách trạng thái cho NSD chọn. 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để tra cứu trạng thái Broker. 
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{In danh sách 

- Tại màn hình kết quả tra cứu, nhấn nút [In danh sách] để thực hiện in danh sách 

kết quả tra cứu trạng thái Broker trên màn hình. In danh sách ra mẫu biểu: 

 

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 trạng thái của Broker với xx.xx.xx.xx là địa chỉ IP. 

 

{Xuất file excel 

- Bước 1: Tại màn hình kết quả tra cứu trạng thái Broker, Nhấn nút [Xuất file 

excel] để thực hiện kết xuất ra file excel danh sách kết quả tra cứu trạng thái 

Broker trên màn hình. Xuất excel ra mẫu biểu: 
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III.2.2  Theo dõi trạng thái Service truyền tin 

III.2.2.1 Màn hình giao diện 

  

 

III.2.2.2 Mô tả 
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- Chức năng cho phép NSD theo dõi được trạng thái Services truyền tin tại các 

điểm truyền nhận của cơ quan thu: 

o Bộ Tài chính 

o Tổng cục Thuế 

o Tổng cục Hải quan 

-  NSD có thể xem được trạng thái services truyền tin tại thời điểm tra cứu đang 

hoạt động hay ngừng hoạt động và in danh sách hoặc kết xuất kết quả tra cứu 

ra file excel.. 

III.2.2.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tất cả NSD được phân quyền truy cập chức năng Theo dõi trạng thái Service 

truyền tin.  

III.2.2.4 Các thao tác 

{Tra cứu 

- Bước 1: Vào chức năng Theo dõi trạng thái điểm truyền nhận\Theo dõi trạng 

thái Service truyền tin. 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu: 

o Chọn Ngành: Mặc định là tất cả, NSD có thể chọn ngành bằng cách trỏ 

chuột vào , hệ thống hiển thị danh sách ngành cho NSD chọn. 

- Chọn Trạng thái: Trạng thái của Services truyền tin mặc định là tất cả, NSD có 

thể chọn trạng thái bằng cách trỏ chuột vào , hệ thống hiển thị danh sách 

trạng thái cho NSD chọn. 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để tra cứu trạng thái service truyền tin. 

{In danh sách 

- Tại màn hình kết quả tra cứu trạng thái Services truyền tin, NSD Nhấn nút [In 

danh sách] để thực hiện in danh sách kết quả tra cứu trạng thái service truyền 

tin. In danh sách ra mẫu biểu: 
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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 trạng thái của Service truyền tin với xx.xx.xx.xx là địa chỉ IP. 

 

{Xuất file excel 

- Tại màn hình kết quả tra cứu trạng thái Services truyền tin, NSD Nhấn nút [Xuất 

file excel] để tthực hiện kết xuất ra file excel danh sách kết quả tra cứu trạng thái 

service truyền tin. Xuất excel ra mẫu biểu: 
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III.2.3  Theo dõi trạng thái Queue managers 

III.2.3.1  Màn hình giao diện 

 

III.2.3.2 Mô tả 

- Chức năng cho phép NSD theo dõi trạng thái Queue managers tại các ngành: 

o Bộ Tài chính 
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o Kho bạc trung ương 

o Tổng cục Thuế 

o Tổng cục Hải quan 

- NSD có thể xem được trạng thái Queue managers  tại thời điểm tra cứu  và in 

danh sách hoặc kết xuất trạng thái Queue managers ra file excel. 

III.2.3.3 Phân quyền chức năng 

- Tất cả NSD được phân quyền truy cập chức năng Theo dõi trạng thái Queue 

managers. 

III.2.3.4 Thao tác 

{Tra cứu 

- Bước 1: Vào chức năng Theo dõi trạng thái điểm truyền nhận\Theo dõi trạng 

thái Queue managers. 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu: 

o Chọn Ngành: Mặc định là tất cả, NSD có thể chọn ngành bằng cách trỏ 

chuột vào , hệ thống hiển thị danh sách ngành cho NSD chọn. 

o Chọn Trạng thái: Trạng thái của Queue managers mặc định là tất cả, 

NSD có thể chọn trạng thái bằng cách trỏ chuột vào , hệ thống hiển 

thị danh sách trạng thái cho NSD chọn. 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để thực hiện tra cứu trạng thái của Queue managers 

{In danh sách 

- Tại màn hình kết quả tra cứu trạng thái Queue managers, NSD Nhấn nút [In 

danh sách] để thực hiện in danh sách kết quả tra cứu trạng thái của Queue 

managers. In danh sách ra mẫu biểu sau: 
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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 trạng thái của Queue managers với xx.xx.xx.xx là địa chỉ IP. 

 

{Xuất file excel 

- Tại màn hình kết quả tra cứu trạng thái Queue managers, NSD Nhấn nút [Xuất 

file excel] để tthực hiện kết xuất ra file excel danh sách kết quả tra cứu trạng thái 

của Queue managers. Xuất excel ra mẫu biểu: 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm 

 

 23 

 

 

  

III.2.4  Theo dõi đọng Queue 

III.2.4.1 Màn hình giao diện 

 

 

III.2.4.2 Mô tả 
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- Chức năng cho phép NSD theo dõi được tình trạng Queue tại thời điểm tra cứu 

trên Queue có đang tồn gói tin hay không.có , NSD có thể xem tình trạng Queue 

của các đơn vị: 

o Kho bạc trung ương 

o Tổng cục Thuế 

o Tổng cục Hải quan 

o Bộ Tài chính 

- Cho phép NSD in danh sách hoặc kết xuất ra excel các điểm có tình trạng 

đọng gói tin trên Queue. 

III.2.4.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Cho phép tất cả NSD được phép truy cập chức năng Theo dõi trạng thái đọng 

Queue. 

III.2.4.4 Các thao tác 

{Tra cứu 

- Bước 1: Vào chức năng Theo dõi trạng thái điểm truyền nhận\Theo dõi trạng 

thái đọng Queue. 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu: 

o Chọn Ngành: Mặc định là tất cả, NSD có thể chọn ngành bằng cách trỏ 

chuột vào , hệ thống hiển thị danh sách ngành cho NSD chọn. 

o Chọn Trạng thái: Trạng thái của Queue managers mặc định là tất cả, 

NSD có thể chọn trạng thái bằng cách trỏ chuột vào , hệ thống hiển 

thị danh sách trạng thái cho NSD chọn. 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để thực hiện tra cứu tình trạng Queue. 

{In danh sách 

- Tại kết quả tra cứu tình trạng Queue, NSD Nhấn nút [In danh sách] để thực hiện 

in danh sách kết quả tra cứu tình trạng đọng Queue. Mẫu in danh sách: 
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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 trạng thái của Queue với xx.xx.xx.xx là địa chỉ IP. 

 

{Xuất file excel 

- Tại màn hình kết quả tra cứu tình trạng Queue, NSD Nhấn nút [Xuất file excel] 

để tthực hiện kết xuất ra file excel danh sách kết quả tra cứu trạng thái đọng 

Queue. Mẫu kết xuất excel: 
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III.2.5  Theo dõi trạng thái Channel 

III.2.5.1 Màn hình giao diện 

 

 

III.2.5.2 Mô tả 

- Chức năng cho phép NSD theo dõi được trạng thái được trạng thái Channel 

tại các ngành: 

o Kho bạc trung ương 

o Tổng cục Thuế 

o Tổng cục Hải quan 
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o Bộ Tài chính 

- NSD có thể xem được trạng thái Channel đang Running, Stopped hoặc 

Retrying tại thời điểm tra cứu.  

- Cho phép NSD in danh sách hoặc kết xuất ra excel trạng thái Channel.  

III.2.5.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

-  Tất cả NSD được phân quyền truy cập chức năng Theo dõi trạng thái Channel. 

III.2.5.4 Các thao tác 

{Tra cứu 

- Bước 1: Vào chức năng Theo dõi trạng thái điểm truyền nhận\ Theo dõi trạng 

thái Channel. 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu: 

o Chọn Ngành: Mặc định là tất cả, NSD có thể chọn ngành bằng cách trỏ 

chuột vào , hệ thống hiển thị danh sách ngành cho NSD chọn. 

o Chọn Trạng thái: Trạng thái của Channel mặc định là tất cả, NSD có 

thể chọn trạng thái bằng cách trỏ chuột vào , hệ thống hiển thị danh 

sách trạng thái cho NSD chọn. 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để thực hiện tra cứu trạng thái của Channel. 

{In danh sách 

- Tại màn hình kết quả tra cứu trạng thái Channel, NSD nhấn nút [In danh sách] 

để thực hiện in danh sách kết quả tra cứu trạng thái Channel. Mẫu in danh sách: 
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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 trạng thái của Channel với xx.xx.xx.xx là địa chỉ IP 

 

 

{Xuất file excel 

- Tại màn hình kết quả tra cứu trạng thái Channel, NSD nhấn nút [Xuất file excel] 

để tthực hiện kết xuất ra file excel danh sách kết quả tra cứu trạng thái Channel. 

Mẫu kết xuất excel: 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm 

 

 29 

 

 

 

III.2.6  Theo dõi trạng thái Service ký/xác thực 

III.2.6.1 Màn hình giao diện 

 

III.2.6.2 Mô tả 

-  Chức năng cho phép NSD theo dõi trạng thái hoạt động services ký/xác thực 

chữ ký số của cơ quan Tài chính tại thời điểm NSD tra cứu. 

- Cho phép NSD có thể xem được trạng thái webservice ký/xác thực ngừng hoạt 

động hoặc đang hoạt động. 

III.2.6.3 Phân quyền thực hiện chức năng 
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- Tất cả NSD được phân quyền truy cập chức năng Theo dõi trạng thái service 

ký/xác thực. 

III.2.6.4 Các thao tác 

{Tra cứu 

- Bước 1: vào chức năng Theo dõi trạng thái điểm truyền nhận\Theo dõi trạng thái 

service ký/xác thực. 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu: 

o Chọn Ngành: Mặc định là tất cả, NSD có thể chọn ngành bằng cách trỏ 

chuột vào , hệ thống hiển thị danh sách ngành cho NSD chọn. 

o Chọn Trạng thái: Trạng thái của Services ký/xác thực mặc định là Tất 

cả, NSD có thể chọn trạng thái bằng cách trỏ chuột vào , hệ thống 

hiển thị danh sách trạng thái cho NSD chọn “Service ký/xác thực đang 

hoạt động”, “Service ký/xác thực ngừng hoạt động”. 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để thực hiện tra cứu trạng thái của service ký/xác 

thực. 

{In danh sách 

- Tại màn hình kết quả tra cứu trạng thái services ký/xác thực, NSD nhấn nút [In 

danh sách] để thực hiện in danh sách kết quả tra cứu trạng thái của service 

ký\xác thực. 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 trạng thái của Service ký\xác thực với xx.xx.xx.xx là địa chỉ IP. 
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{Xuất file excel 

- Tại màn hình kết quả tra cứu trạng thái Services ký/xác thực, NSD nhấn nút 

[Xuất file excel] để tthực hiện kết xuất ra file excel danh sách kết quả tra cứu 

trạng thái của Service ký\xác thực. Mẫu kết xuất excel: 
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III.3 Theo dõi quá trình truyền nhận dữ liệu 

III.3.1  Màn hình giao diện 

 

III.3.2  Mô tả 

- Chức năng cho phép NSD tra cứu, xem chi tiết đường đi gói tin, in danh sách, 

kết xuất excel thông tin đường đi gói dữ liệu được truyền nhận qua Trung tâm 

trao đổi thông tin. Các gói dữ liệu bao gồm: 

o Gói dữ liệu bảng kê chứng từ kho bạc gửi sang các cơ quan thu: 

✓ Thuế 

✓ Hải quan 
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✓ Tài chính 

o Gói dữ liệu phản hồi bảng kê chứng từ của các cơ quan thu gửi sang 

Kho bạc. 

o Gói dữ liệu danh bạ NNT của cơ quan Thuế gửi sang cơ quan Kho bạc, 

Hải quan và cơ quan Tài chính. 

o Gói dữ liệu sổ thuế của cơ quan Thuế gửi sang cơ quan Tài chính. 

o Gói dữ liệu lệnh hoàn của cơ quan Thuế gửi sang cơ quan Kho bạc. 

o Gói dữ liệu tờ khai Hải quan của cơ quan Hải quan gửi sang cơ quan 

Kho bạc, cơ quan Tài chính. 

o Gói dữ liệu danh mục chương của Bộ Tài chính gửi sang các cơ quan: 

Thuế, Hải quan, Kho bạc, Tài chính. 

o Gói dữ liệu danh mục ngành kinh tế của Bộ Tài chính gửi sang các cơ 

quan: Thuế, Hải quan, Kho bạc, Tài chính. 

o Gói dữ liệu danh mục nội dung kinh tế của cơ Bộ Tài chính gửi sang các 

cơ quan: Thuế, Hải quan, Kho bạc, Tài chính. 

o Gói dữ liệu danh mục địa bàn hành chính của cơ Bộ Tài chính gửi sang 

các cơ quan: Thuế, Hải quan, Kho bạc, Tài chính 

o Gói dữ liệu  điện tra soát thông tin chứng từ của các cơ quan thu gửi 

Kho bạc. 

o Gói dữ liệu điện tra soát thông tin chứng từ cơ quan Kho bạc gửi các cơ 

quan thu. 

o Gói dữ liệu danh mục ngân hàng UNT Kho bạc gửi cơ quan Thuế và 

Hải quan. 

o Gói dữ liệu danh mục tỷ lệ phân chia cơ quan Kho bạc gửi cơ quan Tài 

chính. 

o Gói dữ liệu danh mục ngân hàng UNT Kho bạc gửi cho ứng dụng 

DMDC. 
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III.3.3  Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tất cả NSD được phân quyền truy cập chức năng Theo dõi quá trình truyền nhận 

dữ liệu. 

III.3.4  Các thao tác 

{Tra cứu 

- Bước 1: Vào chức năng: Theo dõi quá trình truyền nhận dữ liệu\Theo dõi quá 

trình truyền nhận dữ liệu 

- Bước 2: Nhập thông tin tra cứu: 

o Điểm xuất phát: Là nơi đóng gói gói tin truyền đi, có cấu trúc như sau: 3 ký 

tự đầu để phân biệt đơn vị (TCH, HQA, KBA, 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 điểm xuất phát là Kho bạc Hà Nội nhập mã KBA1010000, kho bạc 

quận Ba Đình nhập mã KBA1010100. 

o Điểm nhận: Là nơi nhận gói tin, có cấu trúc như sau: 3 ký tự đầu để phân 

biệt đơn vị (TCH, HQA, KBA, 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 điểm nhận 

là Tổng cục thuế nhập THU0000000, Tổng cục Hải quan là HQA0000000.. 

o Từ ngày gửi: Chọn hoặc nhập ngày gửi theo định dạng DD/MM/YYYY, bắt 

buộc nhập. 

o Đến ngày gửi: Chọn hoặc nhập ngày đến theo định dạng DD/MM/YYYY, 

bắt buộc nhập. 

o Trạng thái gói tin:  Mặc định là tất cả. Trạng thái có thể chọn các trạng thái 

sau: 

✓ Chuyển tiếp cơ quan Thuế 

✓ Chuyển tiếp cơ quan Thuế 

✓ Chuyển tiếp cơ quan Hải quan 

✓ Chuyển tiếp cơ quan Tài chính 

✓ Chuyển tiếp cơ quan Thuế 

✓ Chuyển tiếp cơ quan Hải quan 

✓ Chuyển tiếp cơ quan Tài chính 

✓ Chuyển tiếp cơ quan Kho bạc 
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✓ Chuyển tiếp ứng dụng DMDC 

✓ Xuất phát 

✓ Đã xử lý 

✓ Lỗi xử lý 

✓ Đến đích 

✓ Dữ liệu xác thực đúng 

✓ Dữ liệu xác thực sai 

✓ Dữ liệu chưa được xác thực 

o Loại dữ liệu: Chọn một trong các loại dữ liệu sau: 

✓ Lệnh hoàn thuế  

✓ Gói phản hồi bảng kê 

✓ Danh mục chương 

✓ Danh mục ngành kinh tế 

✓ Danh mục nội dung kinh tế 

✓ Danh mục địa bàn hành chính 

✓ Danh mục cơ quan thu 

✓ Điện tra soát chứng từ 

✓ Điện trả lời tra soát chứng từ 

✓ Dữ liệu ngân hàng UNT 

✓ Dữ liệu danh mục tỷ lệ phân chia 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để tra cứu các gói tin. Hệ thống hiển thị kết quả tra 

cứu trên lưới Danh sách gói tin. 

- Bước 4: Để xem chi tiết đường đi của một gói tin, NSD tích chuột vào gói tin 

muốn xem chi tiết đường đi, hệ thống hiển thị chi tiết đường đi của gói tin tại 

lưới Chi tiết đường đi gói tin. 
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- Bước 5: NSD có thể tìm kiếm theo mã gói tin bằng cách nhập mã gói tin vào ô 

Tìm kiếm theo mã gói tin và nhấn Enter. Hệ thống sẽ tìm kiếm và hiển thị kết 

quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. 
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{Kết xuất excel 

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

xuất excel danh sách các gói tin và đường đi chi tiết của các gói tin tra cứu trên 

màn hình ra file excel. 
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{In báo cáo 

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

sách các gói tin và đường đi chi tiết của các gói tin tra cứu trên màn hình. In 

danh sách mẫu biểu.  

 

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 quá trình truyền nhận dữ liệu với xx.xx.xx.xx là địa chỉ IP. 

 

III.4 Xử lý gói dữ liệu 

III.4.1 Gửi lại gói dữ liệu 

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

- Chức năng cho phép gửi lại gói dữ liệu trao đổi. Các loại dữ liệu trao đổi: 

o Dữ liệu phản hồi bảng kê chứng từ của cơ quan Thuế 

o Dữ liệu phản hồi bảng kê chứng từ của cơ quan Hải quan 

o Dữ liệu danh mục tỷ lệ phân chia 

o Dữ liệu danh mục ngân hàng ủy nhiệm thu 

o Dữ liệu danh bạ người nộp thuế 

o Dữ liệu tờ khai Hải quan 

o Dữ liệu lệnh hoàn của Thuế gửi kho bạc 

o Dữ liệu lệnh hoàn của Hải Quan gửi kho bạc 

o Dữ liệu số thuế phải nộp gửi Kho bạc 

o Dữ liệu điện tra soát chứng từ của cơ quan Thuế 

o Dữ liệu điện tra soát chứng từ của cơ quan Hải Quan 

o Dữ liệu điện trả lời tra soát chứng từ cơ quan Kho bạc gửi cơ quan Thuế 
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o Dữ liệu điện trả lời tra soát chứng từ cơ quan Kho bạc gửi cho cơ quan 

Hải Quan 

o Dữ liệu điện trả lời tra soát chứng từ cơ quan Kho bạc gửi cho cơ quan 

Tài Chính 

III.4.1.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tất cả NSD được phân quyền sử dụng chức năng Gửi lại gói dữ liệu. 

III.4.1.4 Các thao tác 

{Tra cứu 

- Bước 1: Vào chức năng: Xử lý gói dữ liệu\ Gửi lại gói dữ liệu. 

- Bước 2: Nhập các điều kiện tra cứu: 

o Loại dữ liệu: Chọn trong danh sách, bắt buộc chọn 1 loại dữ liệu 

o Mã gói tin: Nhập mã gói tin, NSD có thể bỏ trống 

o Từ ngày truyền: Bắt buộc, chọn hoặc nhập từ ngày theo định dạng 

DD/MM/YYYY. 

o Đến ngày truyền: Bắt buộc, chọn hoặc nhập đến ngày theo định dạng 

DD/MM/YYYY 

o Điểm xuất phát: Là nơi đóng gói gói tin truyền đi, có cấu trúc như sau: 3 ký 

tự đầu để phân biệt đơn vị (TCH, HQA, KBA, 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 điểm xuất phát là Kho bạc Hà Nội nhập mã KBA1010000, kho 

bạc quận Ba Đình nhập mã KBA1010100. 

o Điểm nhận: Là nơi nhận gói tin, có cấu trúc như sau: 3 ký tự đầu để phân 

biệt đơn vị (TCH, HQA, KBA, 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 điểm nhận 

là Tổng cục thuế nhập THU0000000, Tổng cục Hải quan là HQA0000000.. 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để thực hiện tra cứu gói dữ liệu theo điều kiện vừa 

nhập. 

{Gửi lại 
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- Bước 1: Vào chức năng: Xử lý gói dữ liệu\ Gửi lại gói dữ liệu. 

- Bước 2: Chọn một mã gói tin cần gửi lại. 

- Bước 3: Nhấn nút [Gửi lại].  Nếu gói tin được gửi đi hệ thống hiển thị thông báo 

“Gửi lại thành công”. Nếu xảy ra lỗi trong quá trình gửi lại sẽ hiển thị thông báo 

“Gửi lại thất bại do lỗi hệ thống”. NSD có thể thực hiện gửi lại 1 gói tin nhiều 

lần. 

Lưu ý:  

- NSD đăng nhập thuộc ngành Kho bạc sẽ chỉ nhìn thấy dữ liệu từ Kho bạc gửi 

đi hoặc nhận về.  

- NSD đăng nhập thuộc ngành Tài chính sẽ chỉ nhìn thấy dữ liệu từ ngành Tài 

chính gửi đi hoặc nhận về. 

- NSD thuộc ngành Thuế sẽ chỉ nhìn thấy dữ liệu từ ngành Thuế gửi đi hoặc 

nhận về. 

- NSD thuộc ngành Hải quan sẽ chỉ nhìn thấy dữ liệu từ ngành Hải quan gửi đi 

hoặc nhận về. 

III.4.2  Gửi lại Bảng kê chứng từ 

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

- Chức năng cho phép NSD tra cứu theo thông tin chứng từ đểgửi lại gói dữ 

liệu bảng kê chứng từ bao gồm : 

o Dữ liệu bảng kê chứng từ của cơ quan Tài chính. 

o Dữ liệu  bảng kê chứng từ của cơ quan Hải quan 

o Dữ liệu bảng kê chứng từ của cơ quan Thuế 

III.4.2.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tất cả NSD được phân quyền sử dụng chức năng Gửi lại Bảng kê chứng từ. 

III.4.2.4 Các thao tác 

{Tra cứu 
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- Bước 1: Vào chức năng: Xử lý gói dữ liệu\ Gửi lại Bảng kê chứng từ 

- Bước 2: Nhập các điều kiện tra cứu: 

o Loại dữ liệu: Mặc định là dữ liệu Bảng kê chứng từ. 

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

o Từ ngày truyền: Chọn hoặc nhập từ ngày theo định dạng DD/MM/YYYY, 

bắt buộc nhập. 

o Đến ngày truyền: Chọn hoặc nhập từ ngày theo định dạng DD/MM/YYYY, 

bắt buộc nhập. 

o SHKB: Nhập mã số hiệu kho bạc 

o Điểm gửi: Là nơi đóng gói gói tin truyền đi, có cấu trúc như sau: 3 ký tự đầu 

để phân biệt đơn vị (TCH, HQA, KBA, 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 
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điểm xuất phát là Kho bạc Hà Nội nhập mã KBA1010000, kho bạc quận Ba 

Đình nhập mã KBA1010100. 

o Điểm nhận: Là nơi nhận gói tin, có cấu trúc như sau: 3 ký tự đầu để phân 

biệt đơn vị (TCH, HQA, KBA, 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 điểm nhận 

là Tổng cục thuế nhập THU0000000, Tổng cục Hải quan là HQA0000000. 

o Mã NNT: Nhập mã người nộp thuế. 

o Số Chứng Từ: Nhập số chứng từ. 

o Từ ngày CT: Ngày lập chứng từ, chọn hoặc nhập từ ngày theo định dạng 

DD/MM/YYYY. 

o Đến ngày CT: Ngày lập chứng từ, chọn hoặc nhập đến ngày theo định dạng 

DD/MM/YYYY. 

o Từ ngày HT: Ngày kho bạc hạch toán chứng từ, chọn hoặc nhập từ ngày 

theo định dạng DD/MM/YYYY. 

o Đến ngày HT: Ngày kho bạc hạch toán chứng từ, chọn hoặc nhập đến ngày 

theo định dạng DD/MM/YYYY. 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để thực hiện tra cứu gói dữ liệu  

{Gửi lại 
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- Bước 1: Tại màn hình kết quả tra cứu, chọn một gói tin cần gửi lại. 

- Bước 3: Nhấn nút [Gửi lại]. Nếu gói tin được gửi đi hệ thống hiển thị thông báo 

“Gửi lại thành công”. Nếu xảy ra lỗi trong quá trình gửi lại sẽ hiển thị thông báo 

“Gửi lại thất bại do lỗi hệ thống”. NSD có thể thực hiện gửi lại 1 gói tin nhiều 

lần. 

Lưu ý:  

- NSD đăng nhập thuộc ngành Kho bạc sẽ chỉ nhìn thấy dữ liệu từ Kho bạc gửi 

đi hoặc nhận về.  

- NSD đăng nhập thuộc ngành Tài chính sẽ chỉ nhìn thấy dữ liệu từ ngành Tài 

chính gửi đi hoặc nhận về. 

- NSD thuộc ngành Thuế sẽ chỉ nhìn thấy dữ liệu từ ngành Thuế gửi đi hoặc 

nhận về. 
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- NSD thuộc ngành Hải quan sẽ chỉ nhìn thấy dữ liệu từ ngành Hải quan gửi đi 

hoặc nhận về. 

III.5 Báo cáo 

III.5.1  Lập báo cáo theo dõi trạng thái Broker 

III.5.1.1 Màn hình giao diện 

 

III.5.1.2   Mô tả 

- Chức năng cho phép NSD có thể tra cứu và in báo cáo định kỳ theo dõi trạng thái 

Broker của Kho bạc. 

III.5.1.3   Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tất cả NSD được phân quyền truy cập chức năng Lập báo cáo theo dõi trạng 

thái Broker. 

III.5.1.4   Các thao tác 

{Tra cứu 

- Bước 1: Vào chức năng Báo cáo\Lập báo cáo theo dõi trạng thái Broker. 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu: 

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

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

o Chọn Ngành. 

o Chọn Trạng thái với trạng thái: Broker đang hoạt động, Broker ngừng 

hoạt động và Tất cả. 
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- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để thực hiện tra cứu trạng thái của Broker. 

{In báo cáo 

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

cứu trạng thái Broker trên màn hình. In báo cáo ra mẫu biểu: 

 

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 trạng thái của Broker với xx.xx.xx.xx là địa chỉ IP. 

 

- Từ ngày/đến ngày: Chỉ tra cứu trong 1 tháng. 

{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 kết quả tra cứu trạng thái Broker trên màn hình. Xuất 

excel ra mẫu biểu: 
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III.5.2  Lập báo cáo theo dõi trạng thái Service truyền tin 

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

- Chức năng cho phép NSD có thể tra cứu và in báo cáo định kỳ theo dõi trạng thái 

của Service truyền tin. 

III.5.2.3   Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tất cả NSD được phân quyền truy cập chức năng Lập báo cáo theo dõi trạng 

thái Service truyền tin. 

III.5.2.4   Các thao tác 

{Tra cứu 

- Bước 1: Vào chức năng Báo cáo\Lập báo cáo theo dõi trạng thái Service truyền 

tin. 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu: 

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

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

o Chọn Ngành: 

o Chọn Trạng thái với trạng thái: Service đang hoạt động, Service ngừng 

hoạt động và Tất cả. 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để thực hiện tra cứu trạng thái của Service truyền 

tin. 

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

cứu trạng thái Service truyền tin trên màn hình. In báo cáo ra mẫu biểu: 

 

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 trạng thái của Service truyền tin với xx.xx.xx.xx là địa chỉ IP. 

 

- Từ ngày/đến ngày: Chỉ tra cứu trong 1 tháng. 

{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 kết quả tra cứu trạng thái của Service truyền tin trên 

màn hình. Xuất excel ra mẫu biểu: 
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III.5.3  Lập báo cáo theo dõi trạng thái Queue managers 

III.5.3.1 Màn hình giao diện 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm 

 

 52 

 

 

 

III.5.3.2   Mô tả 

- Chức năng cho phép NSD có thể tra cứu và in báo cáo định kỳ theo dõi trạng thái 

Queue managers. 

III.5.3.3   Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tất cả NSD được phân quyền truy cập chức năng Lập báo cáo theo dõi trạng 

thái Queue managers. 

III.5.3.4   Các thao tác 

{Tra cứu 

- Bước 1: Vào chức năng Báo cáo\Lập báo cáo theo dõi trạng thái Queue 

managers. 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu: 

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

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

o Chọn Ngành. 
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o Chọn Trạng thái với trạng thái: Queue managers đang hoạt động, 

Queue managers ngừng hoạt động và Tất cả. 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để thực hiện tra cứu trạng thái của Queue managers. 

{In báo cáo 

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

cứu trạng thái Queue managers trên màn hình. In báo cáo ra mẫu biểu: 

         

 

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 sách trạng thái của Queue managers với xx.xx.xx.xx là địa chỉ IP. 

 

- Từ ngày/đến ngày: Chỉ tra cứu trong 1 tháng. 

{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 kết quả tra cứu trạng thái của Queue managers trên 

màn hình. Xuất excel ra mẫu biểu: 
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III.5.4  Lập báo cáo theo dõi trạng thái Channel 

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

- Chức năng cho phép NSD có thể tra cứu và in báo cáo định kỳ theo dõi trạng thái 

Channel. 

III.5.4.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tất cả NSD được phân quyền truy cập chức năng Lập báo cáo theo dõi trạng 

thái Channel. 

III.5.4.4   Các thao tác 

{Tra cứu 

- Bước 1: Vào chức năng Báo cáo\Lập báo cáo theo dõi trạng thái Channel. 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu: 

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

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

o Chọn Ngành: 

o Chọn Trạng thái với trạng thái: Running, Stopped hoặc Retrying và Tất 

cả. 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để thực hiện tra cứu trạng thái của Channel. 

- Bước 4: Xem chi tiết trạng thái của dòng dữ liệu bằng cách nhấn chuột vào dấu 

“+” đầu dòng dữ liệu và thu nhỏ lại bằng cách nhấn vào dấu “-”. 
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{In báo cáo 

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

cứu trạng thái Channel trên màn hình. In báo cáo ra mẫu biểu: 

 

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 trạng thái của Channel với xx.xx.xx.xx là địa chỉ IP. 
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- Từ ngày/đến ngày: Chỉ tra cứu trong 1 tháng. 

{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 kết quả tra cứu trạng thái của Channel trên màn hình. 

Xuất excel ra mẫu biểu: 

 

III.5.5  Lập báo cáo theo dõi đọng Queue 

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

- Chức năng cho phép NSD có thể tra cứu và in báo cáo định kỳ theo dõi trạng thái 

Queue. 

III.5.5.3   Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tất cả NSD được phân quyền truy cập chức năng Lập báo cáo theo dõi trạng 

thái đọng Queue. 

III.5.5.4   Các thao tác 

{Tra cứu 

- Bước 1: Vào chức năng Báo cáo\Lập báo cáo theo dõi trạng thái đọng Queue. 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu: 

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

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

o Chọn Ngành: 
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o Chọn Trạng thái với trạng thái: Không tồn gói tin, Có tồn gói tin và Tất 

cả. 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để thực hiện tra cứu trạng thái của Queue. 

{In báo cáo 

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

cứu trạng thái Queue trên màn hình. In báo cáo ra mẫu biểu: 

 

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 trạng thái Queue với xx.xx.xx.xx là địa chỉ IP. 

            

- Từ ngày/đến ngày: Chỉ tra cứu trong 1 tháng. 

{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 kết quả tra cứu trạng thái của Queue trên màn hình. 

Xuất excel ra mẫu biểu: 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm 

 

 60 

 

 

 

 

III.5.6  Lập báo cáo theo dõi trạng thái Service ký/xác thực 

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

- Chức năng cho phép NSD có thể tra cứu và in báo cáo định kỳ theo dõi trạng thái 

hoạt động của chữ ký số. 

III.5.6.3   Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tất cả tài khoản NSD ngành Tài chính được phân quyền vào chức năng  Lập báo 

cáo theo dõi trạng thái Service ký/xác thực. 

III.5.6.4   Các thao tác 

{Tra cứu 

- Bước 1: Vào chức năng Báo cáo\Lập báo cáo theo dõi trạng thái Service ký/xác 

thực. 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu: 

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

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

o Chọn Ngành. 
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o Chọn Trạng thái với trạng thái: Service ký/xác thực đang hoạt động, 

Service ký/xác thực ngừng hoạt động và Tất cả. 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để thực hiện tra cứu trạng thái của Service ký/xác 

thực. 

{In báo cáo 

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

cứu trạng thái Service ký/xác thực trên màn hình. In báo cáo ra mẫu biểu: 

      

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 trạng thái của Service ký\xác thực với xx.xx.xx.xx là địa chỉ IP. 

       

- Từ ngày/đến ngày: Chỉ tra cứu trong 1 tháng. 

- Chức năng này chỉ cho phép cán bộ ngành Tài chính được truy cập vào nên 

các ngành khác trên menu chức năng sẽ bị làm mờ và không truy cập được 

chức năng. 
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{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 kết quả tra cứu trạng thái của Service ký/xác thực 

trên màn hình. Xuất excel ra mẫu biểu: 

 

III.5.7  Lập báo cáo trạng thái xác thực của gói bảng kê chứng từ  

III.5.7.1 Màn hình giao diện 



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

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm 

 

 64 

 

 

 

III.5.7.2 Mô tả 

- Chức năng cho phép NSD có thể tra cứu và in báo cáo định kỳ theo dõi trạng thái 

xác thực của bảng kê. 

III.5.7.3 Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tất cả NSD được phân quyền truy cập chức năng Lập báo cáo theo dõi trạng 

thái xác thực của gói bảng kê chứng từ. 

III.5.7.4 Các thao tác 

{Tra cứu 

- Bước 1: Vào chức năng Báo cáo\ Lập báo cáo theo dõi trạng thái xác thực của 

gói bảng kê chứng từ. 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu: 

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

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

o Chọn Ngành. 

o Chọn Trạng thái với trạng thái: Dữ liệu xác thực đúng, Dữ liệu xác 

thực sai và Dữ liệu chưa xác thực. 

- Bước 3: Nhấn nút [Tra cứu] để thực hiện tra cứu trạng thái xác thực của gói 

bảng kê chứng từ. 
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- Bước 4: Xem chi tiết trạng thái của dòng dữ liệu bằng cách nhấn chuột vào dấu 

“+” đầu dòng dữ liệu và thu nhỏ lại bằng cách nhấn vào dấu “-”. 

 

 

{In báo cáo 

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

cứu trạng thái xác thực của gói bảng kê chứng từ trên màn hình. In báo cáo ra 

mẫu biểu: 

 

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 trạng thái của gói bảng kê chứng từ với xx.xx.xx.xx là địa chỉ IP. 

         

- Từ ngày/đến ngày: Chỉ tra cứu trong 1 tháng. 
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{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 kết quả tra cứu trạng thái xác thực của gói bảng kê 

chứng từ trên màn hình. Xuất excel ra mẫu biểu: 

 

III.6 Hướng dẫn 

III.6.1  Hướng dẫn sử dụng 

 

III.6.1.1   Mô tả 

- Chức năng cho phép NSD có thể vào để tải tài liệuhướng dẫn sử dụng ứng dụng 

QTTT. 

III.6.1.2   Phân quyền thực hiện chức năng 

- Tất cả NSD được phân quyền truy cập chức năng Hướng dẫn. 

III.6.1.3   Các thao tác 

- Bước 1: Vào chức năng Hướng dẫn\ Hướng dẫn sử dụng. 

- Bước 2: Nhấn chuột vào Download để tải tài liệuhướng dẫn sử dụng. 


