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Hướng dẫn sử dụng Công văn mới 

I. Giới thiệu 

Bản chất của hệ thống là gửi, nhận, lưu trữ và xử lý thông tin.  

Thông tin (văn bản, công việc, các dạng file,...) được bên gửi tạo ra và gửi đi. 

Nếu có chọn người phê duyệt thì thông tin phải được các cấp duyệt đồng ý thì mới 

được chuyển tới nơi nhận, trường hợp không chọn nơi duyệt thì thao tác gửi sẽ 

chuyển thẳng thông tin đến toàn bộ nơi nhận. 

Đường dẫn: https://www.hoangthach.vn 

Đăng nhập bằng tài khoản được cấp cho từng cá nhân 

Nhấp vào đường link  sau đó nhập: Tên đăng nhập và mật khẩu, 

nhấn nút “Đăng nhập” để vào hệ thống. 

Nếu người dùng quên mật khẩu thì nhấn vào link “Quên mật khẩu?” để thực 

hiện thao tác xác minh và cấp lại mật khẩu mới. 

 

 

 



Giao diện hiển thị của trang văn bản mới như sau: 

 

Phần menu chính của module văn bản gồm: 

Danh mục kiểu cũ: Xem văn bản theo kiểu cũ 

Công văn nhận: Thư mục các văn bản đến 

Công văn gửi: Thư mục các văn bản gửi  

Công văn đánh dấu sao: Chứa các văn bản được đánh dấu quan trọng 

Công văn nháp: Các văn bản đang soạn, lưu tạm 

Công văn chờ xử lý: Thư mục các văn bản đang chờ được xử lý 

Công văn đã xóa: Thư mục các văn bản đã xóa 

Tạo chuyên mục mới: Tạo các nhãn (thư mục cá nhân) để quản lý nhóm văn bản 

Quản lý chuyên mục: Cập nhật, sửa đổi nhãn 

II. Menu chức năng 

1. Soạn văn bản mới 

Bấm vào nút trên thanh menu phía bên trái, giao diện: 



 

- Người duyệt: Danh sách các cá nhân sẽ lần lượt duyệt văn bản, cá nhân nào 

ở cuối danh sách sau khi duyệt thì văn bản sẽ được chuyển đồng loạt đến 

danh sách “Nơi nhận” 

 
Khi di con trỏ chuột qua thanh “Người duyệt”: Người duyệt cuối sẽ hiển thị 

ở người duyệt cuối cùng trong danh sách  

- Nơi nhận: Có thể là từng cá nhân, chức danh, tổ chức hoặc nhóm các đối 

tượng. 

VD:  

  Nơi nhận là 1 nhóm các cá nhân trong 1 tổ chức 

+ Khi click chuột vào từng nơi nhận, giao diện như sau: 



 

+ Tick hoặc không Tick vào hộp khi cần chọn hoặc bỏ chọn 1 người nhận trong 

nhóm người nhận 

+ Click vào hình mũi tên trong ô “Trách nhiệm” sẽ hiển thị các loại trách nhiệm: 

 

Chọn loại “Trách nhiệm” phù hợp với người nhận văn bản. 

Thông báo: Xem, tham gia, phối hợp (không bắt buộc phản hồi) 

Thực hiện chính: Xử lý chính, báo cáo (chỉ một đối tượng được áp trách nhiệm 

chính) 

Phối hợp: Phối hợp xử lý công việc, phản hồi kết quả 

Báo cáo:  

+ Ngày hết hạn: Thời điểm phải hoàn thành công việc của đối tượng có trách 

nhiệm chính. 

+ Ngày hết hạn: Thời hạn của “Trách nhiệm” được gắn cho từng cá nhân khi nhận 

được văn bản. 

 Với nơi nhận là đích danh 1 cá nhân thì các thao tác tương tự như trên. 

 

- Tiêu đề: Là phần trích yếu bắt buộc phải có của mỗi văn bản 



- Nội dung soạn thảo văn bản: Nhập nội dung văn bản tại đây 

- Số văn bản: Là số văn bản của từng đơn vị, số này sẽ tự động tăng lên theo 

từng văn bản. Có 2 trường hợp: 

+ Có thể tạo số văn bản: 

 

 

Khi click vào  thì bộ số sẽ cho người dùng lựa chọn các hình thức đánh 

số văn bản như sau: 

 

Nhấn nút  để tạo số văn bản. 

+ Không thể tạo số văn bản: Với những tài khoản không có chức năng tạo số 

văn bản thì giao diện sẽ hiển thị như sau 

 
- Số đến: Là số văn bản người dùng tự nhập bằng tay 

- Ngày phát hành: Chọn ngày phát hành của văn bản 

- Đơn vị soạn: Chọn đơn vị soạn thảo văn bản 

- Độ khẩn, độ mật, mức quan trọng: Tùy vào độ khẩn, mật, mức quan trọng 

của từng văn bản để người dùng có lựa chọn phù hợp cho mỗi văn bản. 



- Tập tin đính kèm: Người dùng có thể gắn thêm tập tin vào văn bản tại đây 

- Chuyên mục VB: Tick chọn vào chuyên mục cần lưu lại sau khi văn bản 

được gửi.  

- Nút Lưu : Khi bấm nút Lưu văn bản sẽ được lưu trong phần Công văn 

nháp và form “Công văn mới” sẽ được đóng lại. 

- Nút Gửi :  

- + Khi văn bản không có thông tin ở phần “Người duyệt”: Sau khi bấm nút 

Gửi công văn sẽ được chuyển đồng loạt tới danh sách “Nơi nhận”  

- + Khi văn bản có thông tin ở phần “Người duyệt”: Sau khi bấm nút Gửi 

công văn sẽ được chuyển tới “Người Duyệt” theo thứ tự người duyệt lần 

lượt đã chọn ở trên thanh “Người Duyệt”. 

2. Danh mục kiểu cũ 

- Công văn Đi – Đến: Tất cả các công văn đi – đến Công ty  

- Công văn Đi: Công văn do Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch phát hành 

- Công văn Đến: Công văn từ các nơi khác gửi tới Công ty xi măng Vicem 

Hoàng Thạch 

 

3. Công văn nhận 

Nhấn vào link để xem toàn bộ phần văn bản được gửi đến 

 



4. Công văn đi 

Nhấn vào link để xem toàn bộ phần văn bản đã được gửi đi 

 

5. Công văn đánh dấu sao 

Nhấn vào link để xem toàn bộ phần văn bản đã được đánh 

dấu sao. Giúp người dùng lưu riêng những văn bản quan trọng được đánh dâu 

sao vào 1 mục riêng. 

 

6. Công văn nháp 

Nhấn vào link để xem toàn bộ phần văn bản đã được lưu lại 

thành bản nháp và chưa được gửi đi. Giúp người dùng khi đang soạn 1 văn bản 

và chưa sẵn sàng gửi đi có thể lưu lại.   

 

7. Công văn chờ xử lý 

Thư mục các văn bản đang chờ được xử lý: 

 



Click vào từng văn bản chờ duyệt giao diện như sau: 

 
+ Nút Duyệt: Đồng ý cho văn bản được phát hành tiếp tới người duyệt tiếp 

theo hoặc nếu là người duyệt cuối cùng nhấn nút Duyệt thì văn bản sẽ được 

gửi tới “Nơi nhận”. 

+ Nút Trả lại: Khi người duyệt thấy văn bản cần phải sửa lại thì nhấn nút 

“Trả lại” , văn bản sẽ được trả lại người gửi văn bản đó. 

+Nút Sửa: Sửa nội dung văn bản tại đây. 

8. Công văn đã xóa  

Nhấn vào link để xem lại những công văn đã xóa, khi 

tick chọn  

 

9. Tạo chuyên mục mới  

Mục đích: Giúp người dùng dễ dàng tạo từng chuyên mục riêng để lưu lại 

những văn bản theo từng chuyên mục dễ gợi nhớ. 



Nhấn vào link , giao diện như sau: 

 

- Nhập tên chuyên mục mới: Nhập tên chuyên mục cần tạo 

- Chọn chuyên mục cha: Là chuyên mục chứa các chuyên mục khác. 

- Nút “Tạo”: Khi nhấn nút này thì Chuyên mục sẽ được tạo và lưu vào menu 

bên trái 

- Nút “Hủy”: Hủy bỏ thao tác vừa thực hiện 

10.  Quản lý chuyên mục 

Mục đích: Quản lý các chuyên mục đã được tạo 

Nhấn vào link , giao diện như sau: 

 

- Tên chuyên mục: Tên các chuyên mục đã có 

- Đường dẫn: Thể hiện chuyên mục  

- Tác vụ:  

+ Sửa: Khi bấm vào link “Sửa” giao diện như sau: 

    

 
 Bấm “Lưu”: Lưu lại thao tác sửa 

 Bấm “Bỏ qua”: Hủy thao tác sửa  

 Chuyên mục cha: Chọn thay đổi chuyên mục cha 

+ Xóa: Xóa chuyên mục đã tạo 



III. Một số tính năng đặc biệt : 

1. Sắp xếp tăng dần, giảm dần  

Giao diện chính hiển thị danh sách công văn: 

 

Số CV và Phát hành: Để chế độ tự động cho phép người dùng có thể sắp xếp thứ tự 

tăng dần (A => Z)  giảm dần (Z=>A)   giúp người dùng dễ 

dàng xem theo tiêu chí mà cá nhân mong muốn. Thao tác lựa chọn này chỉ cần 

thực hiện 1 lần, khi đăng nhập lần sau hệ thống sẽ tự động lưu lại. 

2. Gắn văn bản đang soạn vào chuyên mục 

Click vào một chuyên mục cụ thể, sau đó bấm nút . Thao tác soạn 

giống phần “Soạn văn bản mới” trong Menu chức năng, khi đó văn bản đang soạn 

sẽ được lưu vào phần chuyên mục đã chọn trước đó. 

Thao tác này được nâng cấp lên giúp người dùng giảm bớt thao tác khi muốn 

gắn một văn bản đang soạn vào 1 chuyên mục cụ thể. 

3. Thanh tác vụ trong mỗi văn bản 

- Khi tick chọn vào 1 hoặc nhiều văn bản cụ thể thanh tác vụ đi kèm sẽ hiển 

thị trên giao diện như sau: 

 

+ Nút Xóa : Xóa văn bản đã tick chọn 

+ Nút Làm mới : Làm mới lại website 



+ Nút Gắn vào chuyên mục  khi nhấn vào sẽ hiển thị như sau: 

 

Giúp người dùng dễ dàng gắn văn bản vào chuyên mục cần sắp xếp. 

+ Nút Tác vụ khác  khi nhấn vào sẽ hiển thị như sau: 

 

 

4. Chọn tất cả văn bản cùng 1 lúc 

Khi nhấn tick vào ô vuông trên thanh tiêu đề trên cùng thì toàn bộ các văn bản 

đã có sẽ được tick chọn, nhấn tick thêm lần nữa để hủy thao tác vừa thực hiện. 

Thao tác này giúp người dùng nhanh chóng và thuận tiện khi cần phải chọn tất cả 

các văn bản chỉ trong 1 thao tác. 



 

5. Thao tác tìm kiếm 

Giúp người dùng nhanh chóng tìm được văn bản cần tra cứu 

+ Tìm kiếm nhanh: Nhập chữ hoặc câu cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm, nhấn 

Enter hoặc bấm nút để tìm. 

 
+ Tìm kiếm theo tiêu chí: Nhập thông tin tìm kiếm theo 1 hoặc nhiều trường 

tìm kiếm: Số công văn, Đơn vị soạn, Tiêu đề, Phát hành từ… , Đến ngày… 

sau đó nhấn nút để tìm. 

 

 
 



6. Chuyển tiếp văn bản: 

-  Mở 1 văn bản và nhấn vào nút  để thực hiện thao tác chuyển 

văn bản đó cho 1 cá nhân hay 1 tổ chức nào đó 

 
Trong phần chuyển tiếp “Nơi nhận” khi click chuột vào sẽ chỉ hiển thị tên 

người nhận văn bản, không hiển thị cột: Trách nhiệm và ngày hết hạn. 

7. “Lịch sử” của văn bản 

  Mục đích: Lưu lại các phiên bản của văn bản đã được sửa 

Khi 1 văn bản bị người duyệt nhấn nút thì giao diện sửa văn bản 

với người nhận như sau: 

 



Khi văn bản đã sửa đổi nội dung => nhấn nút lưu  để ghi nhận lại trạng 

thái đã sửa, lúc đó tab “Lịch sử” sẽ lưu lại phiên bản trước khi sửa của văn bản 

đó. 

 

Tab  sẽ hiển thị nội dung mới nhất của văn bản: 

 

Khi hoàn thiện văn bản, bấm nút  để văn bản tiếp tục được gửi đi đến 

người duyệt tiếp theo. 

8. Đường đi văn bản: 

- Khi 1 văn bản được gửi tới người duyệt, đường đi của văn bản như sau: 



 

- Người gửi văn bản sẽ có màu xám  

- Người duyệt văn bản có màu vàng  

- Khi người duyệt “Trả lại ” yêu cầu người gửi sửa lại vb, lúc đó đường đi tại 

người duyệt đó sẽ có màu đỏ  

- Khi người duyệt đồng ý cho văn bản được chuyển tiếp tới người duyệt tiếp 

theo hoặc được phát hành thì đường đi của văn bản tại người duyệt đó sẽ có 

màu xanh  

 

- Đường đi của văn bản còn được thể hiện cùng với ý kiến của người duyệt  

 

9. Menu Tùy chọn 

Khi click trên thanh menu vào mục “Tùy chọn” sẽ hiển thị một số tab chức 

năng riêng cho từng tài khoản. Người dùng có thể thay đổi tính năng theo ý muốn 

riêng của mình. Các tính năng như sau: 

 Tab Hiển thị 

- Trang mặc định sau khi đăng nhập: Khi lựa chọn trang mặc định và nhấn nút 

“Lưu lại”, lần đăng tiếp sau sẽ mặc định lựa chọn màn hình hiển thị sau khi 

đăng nhập là phần menu bạn đã chọn. 



 

- Màu văn bản trước khi đọc: Người dùng có thể lựa chọn màu sắc (theo sở 

thích riêng) của văn bản chưa đọc => nhấn để lưu màu sắc đã chọn. 

 

- Ẩn hiện cột văn bản: Mặc định khi thu nhỏ màn hình thì giao diện trang 

công văn sẽ ẩn cột theo thứ tự: Ngày tạo, Số đến, Phát hành, Người gửi; 3 

cột Số VB, Trích yếu nội dung và Đính kèm sẽ luôn hiện. Khi người dùng 

tick chọn vào cột nào thì khi thu nhỏ màn hình cột đó vẫn sẽ hiển thị trên 

màn hình mà không bị ẩn đi. 



 

 Tab Bộ lọc 

Mục đích: Cá nhân hóa việc tự động xử lý các văn bản theo các tiêu chí: 

Thời gian, điều kiện lọc và hành động lọc  

 

- Khi click vào  giao diện để tạo bộ lọc mới như sau: 

 



Người dùng có thể tạo bộ lọc riêng theo tiêu chí phù hợp với yêu cầu 

sử dụng  của cá nhân. Bấm  để hoàn thành việc tạo mới bộ lọc, 

bấm để hủy hành động tạo bộ lọc mới. 

- Chỉnh sửa thông tin bộ lọc đã được tạo: Click vào  để chỉnh sửa 

thông tin, sau đó nhấn  để lưu lại thông tin hoặc bấm  để 

hủy thao tác sửa thông tin. 

- Xóa bộ lọc: Click vào  để thực hiện thao tác xóa bộ lọc. 

 

 

 

 

 

 


