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I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Đẩy mạnh Chính quyền điện tử với mục đích góp phần xây dựng một nền 

hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan 

nhà nước trên môi trường mạng, qua đó từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả 

của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công của tỉnh; tạo sự đồng bộ, liên thông 

xuyên suốt trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính và áp dụng Hệ thống Quản 

lý chất lượng giữa các cấp cơ quan quản lý hành chính của tỉnh; hỗ trợ Lãnh đạo 

UBND tỉnh, lãnh đạo Sở, ngành theo dõi nhanh chóng, kịp thời, chính xác tình hình 

giải quyết hồ sơ tại đơn vị. Đảm bảo sự chỉ đạo thông suốt, kiểm tra, giám sát của 

lãnh đạo đối với các Sở, Ban, ngành và UBND cấp huyện; nâng cao năng lực và khả 

năng xử lý hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Công tác thống kê và 

báo cáo định kỳ được thực hiện nhanh chóng và chính xác. 

- Tin học hóa hoàn toàn hệ thống quy trình quản lý chất lượng tại các cơ quan 

hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường hiệu quả vận hành quy trình ISO tại các cơ quan hành chính nhà 

nước trên địa bàn tỉnh; 

- Lãnh đạo tỉnh, Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) và Lãnh đạo các cơ 

quan nhà nước có thể theo dõi được tình hình CCHC, xử lý các thủ tục theo quy trình 

ISO một cách tổng thể hoặc đi vào chi tiết từng loại thủ tục. Từ đó làm căn cứ để chỉ 

đạo, điều hành nâng cao hiệu quả CCHC của đơn vị; 

- Đơn vị chủ trì ISO hoặc đoàn đánh giá có thể theo dõi được quá trình duy trì 

và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của tất cả các 

đơn vị thông qua môi trường mạng Internet, giúp tiết kiệm được thời gian kiểm tra, 

công sức và chi phí đi lại của các thành viên đoàn đánh giá, đồng thời kết quả đánh 

giá được chính xác và khách quan hơn. 

II. TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH 

Phần mềm quản lý ISO điện tử là phần mềm trực tuyến thông qua đường 

truyền Internet hoặc mạng chuyên dụng kết nối đến đến Web. 

Với mỗi đối tượng tham gia sẽ có các tác vụ khác nhau. 
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III. ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG 

Đăng nhập 

 Bạn mở trình duyệt web lên và đánh địa chỉ được cấp của phần mềm vào. 

 Ví dụ: isodientu.binhdinh.gov.vn 

 Nhập địa chỉ xong bạn Nhấn enter sẽ thấy xuất hiện giao diện hệ thống như 

hình sau: 

 

Hình: Giao diện chính của iso điện tử 

 Kích chọn “Đăng nhập” sẽ thấy xuất hiện giao diện đăng nhập hệ thống như 

hình sau: 

 

http://isodientu.binhdinh.gov.vn/
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- Bước 1: Tên đăng nhập  bạn nhập tên tài khoản đã được cấp. 

- Bước 2: Mật khẩu  bạn nhập mật khẩu của tài khoản. 

- Bước 3: Đăng nhập  sau khi nhập tên và mật khẩu thì bạn nhấn nút “Đăng 

nhập” để vào hệ thống 

Đăng xuất 

- Bước 1: Nhấp chuột vào tên tài khoản đang đăng nhập góc phải màn hình.  

- Bước 2: Sau đó nhấp chuột vào chức năng “Đăng xuất” 

Thực hiện việc đăng xuất như hình sau: 
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Hình: Màn hình đăng xuất 

IV. CHỨC NĂNG 

1. Trang chủ 

Khi người dùng đăng nhập thành công xuất hiện giao diện trang chủ: 

Hình: Màn hình trang chủ 

Trang chủ được thiết kế thành 2 khu vực chính: 

1 2 
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- Vùng 1: Danh mục các chức năng của phần mềm. 

- Vùng 2: Giao diện tương tác nhập liệu, báo cáo … 

2. Hệ thống quản lý ISO 

Chức năng này cho phép người dùng quản lý các phê duyệt và kết quả thực hiện 

ISO. 

2.1 Đánh giá và phê duyệt ISO 

Chức năng này cho phép người dùng đánh giá và phê duyệt ISO. 

 

Hình: Giao diện đánh giá và phê duyệt ISO  

Từ chức năng “Hệ thống quản lý ISO” bạn vào mục “Đánh giá và phê duyệt 

ISO”   

Màn danh sách tài liệu ISO đang có trong hệ thống  

Ký số vào tệp tin: Chọn vào biểu tượng cây bút để ký số 
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1. Phê duyệt danh sách tài liệu ISO tiến hành theo các bước sau: 

 

   

Hình: Phê duyệt danh sách tài liệu ISO 

 Bước 1: Tải “File Đánh giá chi tiết” để tiến hành thêm mới mục ISO vào hệ 

thống. 

 Bước 2: Nhập “Người phê duyệt” 

 Bước 3: Nhập “Ý kiến phê duyệt” 

 Bước 4:  Chọn “Lưu” để lưu thông tin vừa nhập. Hoặc chọn “Hủy” để hủy 

thông tin vừa nhập. 
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Màn hình sẽ hiện ra Danh sách quy trình/mục tiêu ISO đề ra đang có trong 

hệ thống. 

 

 

 

2. Phê duyệt danh sách quy trình/mục tiêu ISO đề ra tiến hành theo các 

bước sau: 

 

Hình: Phê duyệt quy trình/ mục tiêu ISO đề ra 
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 Bước 1: Đính kèm “File Đánh giá chi tiết” để tiến hành thêm mới mục ISO 

vào hệ thống. 

 Bước 2: Nhập: “Người phê duyệt” 

 Bước 3: Chọn “Đánh giá phê duyệt” 

 Bước 4: Nhập “Ý kiến phê duyệt” 

 Bước 5: Chọn “Lưu” để lưu thông tin vừa nhập. Hoặc chọn “Hủy” để hủy 

thông tin vừa nhập. 

2.2 Kết quả thực hiện  

 

Hình: Giao diện chức năng kết quả thực hiện 

Từ chức năng “Hệ thống quản lý ISO” bạn vào mục “Kết quả thực hiện”. 

Màn hình sẽ hiện ra thông tin kết quả của các quy trình – hoạt động. 
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3. Thống kê ISO 

Chức năng này cho phép người dùng thống kê quy trình ISO, mục tiêu ISO, 

tài liệu ISO…

 

Hình: Thống kê ISO 

3.1 Quy trình/ mục tiêu ISO 

Từ chức năng “Thống kê ISO” bạn vào mục “Quy trình/mục tiêu ISO”   



ISO điện tử Phiên bản 1.1 

Phần mềm ISO điện tử Ngày 02/05/2019 

 

 

HDSD.ISO Bản quyền thuộc Trung tâm CNTT - TT Trang  13/16 

 
 

 

Hình: Giao diện Quy trình/ mục tiêu ISO 

3.2 Tài liệu ISO 

Chức năng này cho phép người dùng thống kê tài liệu ISO 
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Hình: Giao diện thống kê tài liệu ISO 

Để gửi email các tài liệu ISO cho người nhận ta chỉ cần chọn “Gửi email” 

Hệ thống sẽ tự động đính kèm các hồ sơ tài liệu liên quan gửi đến người nhận. 

3.3 Tài liệu đã niêm yết 

Chức năng này cho phép người dùng thống kê tài liệu ISO đã niêm yết  

 

Hình: Giao diện thống kê tài liệu ISO đã niêm yết 
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Muốn xóa tài liệu đã niêm yết chọn tài liệu muốn xóa nhất nút  để xóa 

khỏi hệ thống 

Hệ thống sẽ hiển thị hộp thông báo , chọn “OK” để xác nhận thao tác 

3.4 Tình trạng thay đổi tài liệu 

Từ chức năng “Thống kê ISO” bạn vào mục “Tình trạng thay đổi tài liệu”   
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Hình: Giao diện chức năng tình trạng thay đổi tài liệu 

Chức năng này cho phép người dùng xem tình trạng danh sách các tài liệu 

được thay đổi.  

 

 

 

 


