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HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

1. PHẦN MỀM THỐNG KÊ 

1.1 Những qui định chung 

- Phiên bản phần mềm 

+ Phiên bản dành cho các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, các Viện 

kiểm sát cấp cao và Phòng TKTP & CNTT thuộc VKSND cấp tỉnh gọi tắt là 

Phần mềm thống kê cấp tỉnh. Tên nhóm là Thống kê tỉnh 2016. Thư mục của 

phiên bản này là C:\TKT16. 

+ Phiên bản dành cho VKSND cấp huyện, các phòng trực thuộc VKSND 

tỉnh gọi tắt là Phần mềm thống kê cấp huyện. Tên nhóm là Thống kê huyện 

2016. Thư mục của phiên bản này là C:\TKH16. 

- Tổ chức dữ liệu phần mềm 

+ Phần mềm dùng chung: Phần mềm dùng chung là phần mềm máy tính 

dùng để cập nhật các danh mục dùng chung cho các phần mềm biểu mẫu thống 

kê như: mã đơn vị, tên đơn vị, điều luật, chương điều luật, địa danh, ... Phần 

mềm dùng chung được đặt tại thư mục CHUNG trong mỗi phiên bản. 

+ Phần mềm mỗi biểu được đặt trong một thư mục của mỗi phiên bản.  

Tên thư mục được đặt theo mã số của biểu ví dụ: Biểu số 01 đặt trong thư mục 

B01. Trong mỗi thư mục biểu dữ liệu có thư mục DATA là nơi đặt các file dữ 

liệu của biểu đó theo các kỳ thống kê. 

- Cách đặt tên file dữ liệu 

+ Ký tự đầu là kỳ thống kê : Ký tự N là kỳ thống kê năm, thống kê 6 

tháng; Ký tự T là kỳ thống kê tháng. 

+ 2 ký tự tiếp theo là mã số của biểu. Đối với phụ lục liên ngành là hai ký 

tự LN, tham nhũng là TN và ma tuý là MT. 

+ 4 ký tự tiếp theo là tháng và năm của kỳ thống kê 

+ Đối với dữ liệu cấp tỉnh phần mở rộng là T+"mã tỉnh" 

+ Đối với dữ liệu tổng hợp các huyện phần mở rộng là H+"mã tỉnh" 

+ Đối với dữ liệu của từng huyện và các phòng nghiệp vụ thuộc tỉnh, các 

Viện thuộc các VKSND cấp cao phần mở rộng là F+"mã huyện" 

- Điều luật 

- Những điều luật trước năm 2015 thì thêm * phía sau 

- Những điều luật trước năm 2009 thì thêm ** phía sau 

1.2 Phần mềm dùng chung 

- Phần mềm dùng chung cấp tỉnh 
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+ Cập nhật thông tin ban đầu 

 

Dùng để cập nhật, khai báo những thông tin ban đầu về đơn vị của người 

dùng cấp tỉnh như: tên đơn vị, địa danh, tên gọi cơ quan dùng chung cho tất cả 

các phần mềm biểu mẫu thống kê. Sau khi chọn đúng đơn vị của mình người sử 

dụng cần bấm Ghi lại. Khi chọn một VKSND cấp tỉnh chương trình sẽ chỉ lưu 

lại những VKSND cấp huyện thuộc VKSND cấp tỉnh đã chọn. 

+ Cập nhật đơn vị 

Chức năng này dùng để cập nhật các phòng, các VKSND cấp huyện của 

VKSND cấp tỉnh mà đã chọn ở phần trên. 

Lưu ý: * Danh mục VKSND cấp huyện đã được VKSND tối cao cập nhật 

đầy đủ trong toàn quốc vì vậy người sử dụng chỉ cập nhật đối với các phòng 

thuộc đơn vị mình.  

 * Để nhận biết giữa huyện và phòng quy định mã huyện < 50 (ví 

dụ: 01, 02, 03, ....), mã phòng quy định >= 50 (ví dụ: 50, 51, 52,...) 
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- Phần mềm dùng chung cấp huyện 

+ Cập nhật thông tin ban đầu 

Dùng để cập nhật, khai báo những thông tin ban đầu về đơn vị của người 

dùng cấp huyện như: tên đơn vị, địa danh, tên gọi cơ quan dùng chung cho tất cả 

các phần mềm biểu mẫu thống kê. 

 

 

Đầu tiên người dùng chọn VKSND cấp tỉnh của mình sau đó phần Lựa 
chọn đơn vị hãy xóa mã đi và nhấn enter khi đó một cửa sổ sẽ hiện lên danh 

mục cấp huyện thuộc VKSND cấp tỉnh đó. Người sử dụng chỉ việc dịch chuyển 

hộp sáng đến huyện của mình lựa chọn. 
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+ Cập nhật đơn vị 

Phục vụ cho những VKSND cấp huyện nào phân cấp thành các bộ phận 

để dễ quản lý như: hình sự, dân sự, ... nếu không có thể để một mã đơn vị. 

  


