
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ QUẢN TRỊ  

WEBSITE LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC CẤP UỶ 

---------- 

Phần mềm thiết kế trên tinh thần dễ sử dụng, gọn, nhẹ, nhanh chóng đối 

với người sử dụng và quản trị website. Tài liệu hướng dẫn gồm các nội dung: 

1. Điều hướng sử dụng chương trình Lịch công tác Thường trực Cấp uỷ. 

- Trang chủ: Liên kết đến Lịch công tác của Thường trực cấp uỷ huyện, 

thị, thành uỷ và tương đương. 

 

- Toàn bộ: Liệt kê toàn bộ Lịch công tác Thường trực Cấp uỷ hiện có. 

Chọn ngày, tiếp đến chọn nội dung cần xem. 
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Chọn nút Đầu để xem lịch mới nhất; chọn nút Sau, Cuối để xem Lịch cũ 

hơn; chọn nút Trước để xem lại công việc trước khi chọn nút Sau, Cuối. 

 

- Lịch tháng: Liệt kê toàn bộ tháng hiện hành. 

 

 

- Lịch tuần: Chỉ Liệt kê tuần hiện tại (Từ Thứ hai đến Chủ nhật). 

Lưu ý: Mũi tên màu đỏ chỉ vào biểu tượng (tuỳ theo tập tin gắn vào nhiều 

hay ít có biểu tượng khác nhau) cho biết Nội dung công tác đó có Tập tin được 

đính kèm. 
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- Lịch – Tệp: Liệt kê các file Lịch được duyệt hàng tuần. 

+ Upload lịch mới: Đưa tập tin Lịch công tác đã được duyệt hàng tuần lên 

Website. 

 

 

 

- Trình chiếu: Trình diễn lịch công tác cho ngày hiện hành (Tivi, Laptop, 

Máy chiếu,…). 
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- Hướng dẫn: Download File hướng dẫn sử dụng và quản trị website. 

 

 

- Nhập lịch: chức năng nhập lịch mới và Hỗ trợ các chức năng khác như: 

+ Upload lịch mới: Đưa tập tin Lịch công tác đã được duyệt hàng tuần lên 

Website;  

+ Nhập tiếp: Lưu và nhập tiếp một Lịch mới;  

+ Ghi lại: Lưu lại Lịch đang cập nhật, sau đó trở về xem Lịch tuần ;  

+ In Lịch tuần hiện tại: Cho phép xuất ra tập tin Microsoft Word Lịch 

tuần hiện tại (nếu như tuần trước đó chưa kịp trình lãnh đạo duyệt); 

+ In Lịch tuần kế tiếp: Khi đã cập nhật Lịch mới, Nút này cho phép xuất 

ra tập tin Microsoft Word Lịch tuần kế tiếp để trình lãnh đạo duyệt. 
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- Thoát:  Ở bất kỳ chức năng nào (vai trò quản trị website) chọn để bảo 

mật tài khoản. 

2. Quản trị Lịch công tác Thường trực Cấp uỷ. 

Chỉ có người quản trị được cấp tài khoản mới sử dụng được các chức 

năng này (bao gồm: Nhập lịch mới, Hiệu chỉnh, Xoá, Upload Lịch mới, In Lịch 

tuần hiện tại và In Lịch tuần kế tiếp). 

* Chức năng Nhập lịch: Chọn Menu Nhập lịch để nhập lịch mới. 

Khi chưa đăng nhập, website yêu cầu đăng nhập vào tài khoản được cấp 

mới sử dụng được chức năng này. Sau khi đăng nhập, tiến hành nhập các thông 

tin cần thiết như:  
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+ Chọn ngày công tác. 

+ Nhập nội dung cho công tác: không được để trống. 

+ Thời gian công tác: giờ hoặc số ngày (ví dụ: - 13 giờ hoặc 15 giờ 30 

phút hoặc 1 ngày, 2 ngày) để sắp xếp thứ tự hiển thị trong một ngày. 

+ Địa điểm công tác. 

+ Người chủ trì. 

+ Thành phần tham gia (nếu có). 

+ Đồng thời gắn kèm file nếu có (Thư mời họp, tài liệu kèm theo,…).  

(Lưu ý: Có gạch đầu dòng hoặc không tuỳ đơn vị) 

 

 

Cuối cùng chọn nút Ghi lại để lưu hoặc chọn Nhập tiếp để tiếp tục nhập 

lịch mới khác. 
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* Chức năng Upload lịch mới: để upload lịch mới đã được duyệt. 

Từ Menu Lịch – Tệp hoặc Menu Nhập lịch: chọn nút Upload lịch mới 

 

Sau đó, tiến hành nhập các thông tin cần thiết như: 

+ Số thứ tự. 

+ Tiêu đề lịch tuần (Đã tự động nhận tuần tiếp theo hoặc sửa theo lịch 

cần Upload). 

+ Chọn file lịch đã được duyệt để Upload. 

Cuối cùng chọn nút Ghi lại để lưu hoặc chọn Nhập tiếp để tiếp tục 

Upload lịch mới khác. 
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* Chức năng Xem, Hiệu chỉnh và Xoá. 

Vào các Menu Toàn bộ, Lịch tháng, Lịch tuần để xem.  

 
Sau đó chọn vào nội dung cần xem (Ví dụ: - Hội nghị BCH Đảng bộ 

Tỉnh khoá X lần thứ 05). 

Lưu ý: Mũi tên màu đỏ chỉ vào biểu tượng (tuỳ theo tập tin gắn vào nhiều 

hay ít có biểu tượng khác nhau) cho biết Nội dung công tác đó có Tập tin được 

đính kèm. 

Giao diện Chi tiết nội dung xuất hiện: Khi đó, người quản trị có thể chọn 

nút Hiệu chỉnh hoặc Xoá nội dung cần điều chỉnh, cần xoá. 

 

 

http://tinhuy.dongthap.gov.vn/lich.nsf/3af8a5691530db0d47257ff1002b2c73/d09d7bd65a038b404725804900371aae?OpenDocument
http://tinhuy.dongthap.gov.vn/lich.nsf/3af8a5691530db0d47257ff1002b2c73/d09d7bd65a038b404725804900371aae?OpenDocument
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* Chức năng Xuất lịch công tác ra tập tin Microsoft Word: Chọn 

Menu Nhập lịch, sau đó chọn nút In Lịch tuần hiện tại hoặc In Lịch tuần kế 

tiếp để xuất ra Word (mục đích trình lãnh đạo duyệt hoặc ký phát hành). 

Xem nội dung đã phù hợp chưa, cần điều chỉnh không. 

Cuối cùng chọn nút In lịch ra Word để xuất tập tin và lưu trên máy tính. 

 

 

---------------------------- 


