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I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRÊN WEBSITE 

1. Đăng nhập 

- Đăng nhập vào hệ thống theo đường dẫn: 

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

- Hệ thống xuất hiện khung giao diện Hệ thống đăng nhập tập trung tỉnh Đắk Lắk 

như sau: 

 

- Nhập thông tin Tài khoản và Mật khẩu → Bấm nút đăng nhập → Hệ thống sẽ 

chuyển đến chức năng Danh sách phản ánh chờ xử lý, có khung giao diện như sau: 

 

2. Xử lý 

2.1. Điều hành xử lý 

- Chức năng này hỗ trợ lãnh đạo thành phố theo dõi, quản lý điều hành thông tin 

phản ánh hiện trường từ người dân hiệu quả hơn:  

Chọn Điều hành xử lý, hệ thống xuất hiện khung giao diện sau: 

 

- Chức năng Lọc danh sách phản ánh: 

http://tuongtaccongdan.daklak.gov.vn/dieuhanh/#/login
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+ Chọn quận huyện, Chọn phường xã: Để mặc định 

+ Chọn lĩnh vực: Chọn lĩnh vực phản ánh 

+ Trạng thái: Đang xử lý, Đã xử lý, Phản ánh sai 

- Chức năng tìm kiếm phản ánh: 

+ Nhập mã phản ánh hoặc địa chỉ hoặc 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. 

- Chức năng Xem lịch sử xử lý Phản ánh: Vào chức năng Xử lý phản  → 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: 

 

2.2. Xử lý phản ánh 

Chức năng này hiển thị danh sách Phản ánh chờ xử lý theo lĩnh vực lãnh đạo phụ 

trách theo dõi hoặc cán bộ chuyên môn được phân công xử lý. 

Bước 1. Chọn Xử lý phản ánh. 

Hệ thống xuất hiện khung giao diện Danh sách phản ánh chờ xử lý như sau: 
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Bước 2: Nhấn chọn nút  

Hệ thống xuất hiện giao diện chi tiết phản ánh như sau 
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+ Trường hợp phản ánh không đủ điều kiện xử lý (Thiếu thông 

tin về địa điểm phản ánh, không rõ nội dung phản ánh,…): Cán bộ 

phụ trách tiếp nhận click vào ô Chọn bước xử lý tích chọn Chuyển 

trả. Nhập nội dung xử lý và nhấn nút Xử lý để trả phản ánh về lại 

cho Dak Lak IOC. 

+ Trường hợp phản ánh đủ các thông tin về địa điểm, nội dung phản ánh: Cán bộ 

phụ trách tiếp nhận phản ánh dựa vào nội dung và hình ảnh phản ánh (nếu có) liên hệ 

các xã/phường tiến hành xử lý phản ánh. Khi phản ánh được xử lý xong thực hiện gửi 

kết quả về Dak Lak IOC như hướng dẫn ở Bước 3. 

Bước 3: Gửi kết quả 

 Sau khi phản ánh đã được xử lý, cán bộ đã tiếp nhận phản ánh 

của thành phố đăng nhập hệ thống, click vào ô Chọn bước xử lý 

tích chọn Gửi kết quả. Nhập nội dung Kết quả xử lý, hình ảnh kết 

quả xử lý và nhấn nút Xử lý để gửi kết quả về Dak Lak IOC.  

Từ kết quả đó, Dak Lak IOC sẽ kiểm tra, xác nhận kết quả 

xử lý và công khai kết quả xử lý này trên Cổng:http://tuongtaccongdan.daklak.gov.vn 

Đồng thời, Dak Lak IOC cũng gửi thông báo về điện thoại cho người phản ánh. 

3. Phê duyệt bình luận 

Chức năng cho phép lãnh đạo, cán bộ chuyên môn tại xã, phường phê duyệt, trả 

lời, xóa các bình luận thuộc lĩnh vực mình phụ trách hay xử lý . 

Chọn chức năng Phê duyệt bình luận trên menu chính. 

 

4. Thống kê 

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

cá nhân 

Vào menu chọn: Thống kê phản ánh 

Hệ thống xuất hiện khung giao diện sau: 

http://tuongtaccongdan.daklak.gov.vn/
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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. 

5. Bản đồ phản ánh 

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. 

Chọn Bản đồ phản ánh, hệ thống xuất hiện khung giao diện sau: 

 

6. Đăng xuất 

- Bấm vào tên đăng nhập ở góc trên bên phải màn hình, Chọn chức năng Thoát 
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7. 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 

8. Đổi mật khẩu 

- Người dùng truy cập đường dẫn sau: tructichhop.daklak.gov.vn 

 

- Nhấn Đăng nhập  

https://tructichhop.daklak.gov.vn/
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 Chọn chức năng đổi mật khẩu. 

 

Nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới, nhấn Đổi mật khẩu. 

9. Quên mật khẩu 

- Trường hợp người dùng quên mật khẩu đăng nhập hệ thống đăng nhập tập trung, 

nhấn vào nút Quên mật khẩu 

 



 

8 

 

 Nhập địa chỉ mail công vụ vào hộp thoại Email, nhấn Thực hiện: 

 

 Vào mail công vụ copy đường link hệ thống gửi về trong mail. 

 

 Nhập mật khẩu mới và nhấn Lưu 
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II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRÊN APP MOBILE 

1. Hướng dẫn cài đặt app Đắk Lắk G 

 

2. Hướng dẫn cập nhật App “Đắk Lắk G” 

a. Android 

Bước 1: Vào ứng dụng CH Play. Nhập nội dung “Đắk Lắk G” vào ô tìm kiếm 

Bước 2: Chọn vào ứng dụng “Đắk Lắk G” 

Bước 3: Nhấn nút cập nhật ứng dụng 

   

b. Ios 

Bước 1: Nhập “Đắk lắkG” 

Bước 2: Chọn ứng dụng “Đắk 

lắk G” 

Bước 3: Nhấn nút “Cập nhật” 

hoặc “Update” 
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Bước 1: Vào ứng dụng AppStore. Nhập nội dung “Đắk Lắk Trực tuyến” vào ô tìm 

kiếm 

Bước 2: Chọn vào ứng dụng “Đắk Lắk Trực tuyến” 

Bước 3: Nhấn nút cập nhật ứng dụng 

 
 

  

 

3. Đăng nhập vào dịch vụ phản ánh hiện trường 

Bước 1: Bấm vào nút [Đăng nhập]. => Giao diện đăng nhập: 

 

Bước 2: Chọn ứng dụng “Đắk 

lắk G” 

Bước 3: Nhấn nút “Cập nhật” 

hoặc “Update” 

Bước 1: Nhập “Đắk lắk G” 
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Nhập tài khoản và mật khẩu đã được 

cung cấp nhấn Đăng nhập 

Lưu ý: Có thể bấm vào dấu tích [Ghi 

nhớ mật khẩu] để lưu lại tài khoản. 

 

Bước 2: Vào giao diện của ứng dụng, 

chọn  để vào Giao diện Dịch vụ 

Phản ánh hiện trường 
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4. Xử lý phản ánh 

Vào chức năng Xử lý phản ánh trên thanh menu chính 
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Bước 1: Chọn vào phản ánh cần xử lý 

trong danh sách 

 

 

Bước 2: Nhấn nút chuyển bước 

 

. 

 

Bước 3: Nhập nội dung xử lý, chọn bước chuyển, chọn hình ảnh hoặc tiệp tin 
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Bước 4. Nhấn nút xác nhận 

 

 

 


