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I. GIỚI THIỆU 

1. Tổng quan hệ thống 

Hệ thống tiếp nhận thông báo tập trung cho phép cán bộ trực ban tiếp nhận các thông 

báo từ người dân theo thời gian thực. Với các dữ liệu về toạ độ vị trí vi phạm được 

hiển thị trên bản đồ thành phố và hình ảnh liên quan được gửi kèm, cho phép cán bộ 

trực ban có các quyết định xử lý trực tiếp hoặc chuyển phản ánh cho bộ phận chuyên 

trách xuống hiện trường giải quyết. 

2. Mục đích 

Tài liệu này hướng dẫn chi tiết người dùng cách sử dụng chương trình. Tài liệu phục 

vụ cho quá trình khai thác hệ thống 

3. Đối tượng đọc tài liệu 

Người dùng cuối của hệ thống 

II. CHỨC NĂNG 

1. Đăng nhập 

- Đăng nhập vào hệ thống theo đường dẫn: 

http://tuongtaccongdan.daklak.gov.vn/dieuhanh/#/login 

- Hệ thống xuất hiện khung giao diện đăng nhập như sau: 

 
- Người nhập thông tin Tài khoản và Mật khẩu được cấp → Bấm nút đăng nhập → 

Hệ thống sẽ chuyển đến chức năng Danh sách phản ánh chờ xử lý, có khung giao 

diện như sau: 

http://tuongtaccongdan.daklak.gov.vn/dieuhanh/#/login


 

2. Đăng xuất 

- Bấm vào tên đăng nhập ở góc trên bên phải màn hình, Chọn chức năng Thoát 

 
3. Thông tin cá nhân 

- Bấm vào tên đăng nhập ở góc trên bên phải màn hình → Chọn chức năng Thông 

tin cá nhân, hệ thống xuất hiện khung giao diện sau: 

 

 
- Cập nhật thông tin cá nhân, Bấm nút “LƯU LẠI” → hệ thống sẽ cập nhật thông tin 

các nhân mới lên hệ thống 

4. Đổi mật khẩu 

- Bấm vào tên đăng nhập ở góc trên bên phải màn hình → Chọn chức năng Đổi mật 

khẩu, hệ thống xuất hiện khung giao diện sau: 



 

- Nhập mật khẩu hiện tại, Nhập mật khẩu mới cần thay đổi → Bấm nút “ĐỔI MẬT 

KHẨU” → Hệ thống sẽ cập nhật thông tin mật khẩu mới lên hệ thống. 

5. Xử lý 

5.1 Điều hành xử lý 

- Chức năng giúp cấp lãnh đạo theo dõi quản lý điều hành thông tin phản ánh hiện 

trường từ người dân hiệu quả hơn. 

- Chọn Xử lý → Điều hành xử lý 

- Hệ thống xuất hiện khung giao diện sau: 

 
- Khung lọc danh sách phản ánh 

+ Lọc theo Quận/Huyện 

+ Lọc theo Phường/Xã 

+ Lọc theo Lĩnh vực 

+ Lọc theo Trạng thái (Đang xử lý, Đã xử lý, Phản ánh sai) 



+ Nhập mã phản ánh, địa chỉ, nội dung phản ánh vào ô tìm kiếm và ấn nút Enter → 

hệ thống sẽ hiển thị danh sách Phản ánh theo tiêu chí lọc. 

- Xem lịch sử xử lý Phản ánh → Chọn chức năng như khung giao diện sau 

  
Hệ thống sẽ xuất hiện thông tin lịch sử xử lý Phản ánh như khung giao diện sau: 

 
5.2 Xử lý phản ánh 

- Chức năng hiển thị danh sách Phản ánh chờ xử lý theo từng lĩnh vực, giúp người 

dùng điều phối Phản ánh đến các bộ phận, đơn vị xử lý. 

Chọn Xử lý → Xử lý phản ánh 

Hệ thống xuất hiện khung giao diện sau: 

 
- Khung chức năng lọc phản ánh 



+ Lọc theo Quận/Huyện 

+ Lọc theo Phường/Xã 

+ Lọc theo Lĩnh vực 

+ Nhập thông tin Mã phản ánh, Địa chỉ, Nội dung và ô tìm kiếm → Ấn nút Enter 

→ Hệ thống sẽ hiển thị danh sách phản ánh theo các tiêu chí chọn lọc 

- Chuyển phiếu xử lý theo khung giao diện sau: 

 
+ Bấm chọn tên Lĩnh vực nhưng khung đỏ ảnh trên → Hệ thống xuất hiện khung 

giao diện xử lý Phản ánh như sau: 

 
(1) Chọn xem hình ảnh hoặc video phản ánh 

(2) Hiển thị vị trí phản ánh 

(3) Nhập nội dung xử lý 

(4) Chọn thông tin bước xử lý kế tiếp 

Phản ánh sai, Đóng phản ánh → Hệ thống đóng phản ánh và gửi cảnh báo về 

Điện thoại cho người phản ánh. 

Phản hồi, chuyển trả → Hệ thống sẽ chuyển phản ánh về đơn vị xử lý trước liền 

kề. 

(5) Thông tin nút chức năng 

+ Nút Chuyển bước: Hệ thống chuyển phản ánh đến đơn vị xử lý được chọn ở 

mục số (4) 

+ Nút Thao tác: Hỗ trợ người dùng xem Chi tiết quy trình xử lý phản ánh, Lịch 

sử xử lý phản ánh. 

+ Nút Trở lại: Hệ thống đóng khung giao diện xử lý và quay trở lại danh sách 

phản ánh chờ xử lý. 



6. Phê duyệt bình luận 

Chức năng cho phép người dùng phê duyệt, trả lời, xóa các bình luận thuộc lĩnh vực 

mình quản lý. 

Chọn chức năng Phê duyệt bình luận trên menu chính. 

 
7. Báo cáo 

7.1 Thống kê phản ánh 

Chức năng giúp người xử lý theo dõi, quản lý danh sách phản ánh đã xử lý 

Vào menu: Báo cáo → Thống kê phản ánh 

Hệ thống xuất hiện khung giao diện sau: 

 
Trạng thái: “Đã đóng” → Phản ánh đã được xử lý xong và trả kết quả đến người 

phản ánh, “Đang xử lý” → Thể hiện phản ánh đang được xử lý trong quy trình 

 

7.2 Thống kê tổng hợp đơn vị 

Chức năng giúp người dùng theo dõi số lượng phản ánh tồn, tiếp nhận, đã xử lý… 

theo thời gian 

Vào menu: Báo cáo → Thống kê tổng hợp đơn vị 

Hệ thống xuất hiện khung giao diện sau: 



 
Giải thích: 

+ Đơn vị/Phòng ban: Đơn vị tiếp nhập phản ánh 

+ SL tồn kỳ trước: Tổng số lượng tồn đầu kỳ thống kê 

+ SL tiếp nhận: Tổng số lượng phản ánh tiếp nhận tại đơn vị trong kỳ thống kê 

+ SL đã xử lý (tiếp nhận): Tổng số lượng phản ánh đã xử lý trong kỳ 

+ SL đã xử lý (lũy kế): Tổng số lượng đã xử lý phản ánh tồn và trong kỳ. 

+ SL tồn đọng: Tổng số lượng chưa được xử lý 

+ SL phản ánh sai: Tổng số lượng phản ánh sai. 

(1) Chọn vào số lượng để hệ thống sẽ hiển thị khung giao diện danh sách chi tiết 

phản ánh tương ứng như sau: 

 

7.3 Thống kê tổng hợp đơn vị 

Chức năng giúp người dùng theo dõi phản ánh trực quan trên bản đồ số, người 

dùng có thể lọc các thông tin theo: thời gian, địa bàn, lĩnh vực phản ánh. 

Vào menu Báo cáo → Thống kê tổng hợp đơn vị. 

Hệ thống xuất hiện khung giao diện sau: 



 

 


