
 

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT 

CÔNG TY TNHH HTTT FSE-FPT 

 

 
 
 
 
 
 

 

Phát triển phần mềm  

Quản lý và thống kê án hình sự  

Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
Mã dự án VKS-QLAHS 

Mã tài liệu VKS-QLAHS_UM 

Phiên bản tài liệu V1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, 5/2010 



VKS-QLAHS: Tài liệu Hướng dẫn sử dụng v 1.0  

04.01-BM/PM/HDCV/FIS 1/1 Internal Use Trang 2/156 

 

BẢNG GHI NHẬN THAY ĐỔI TÀI LIỆU 

Ngày thay 
đổi 

Vị trí thay 
đổi 

Lý 
do 

Nguồn 
gốc 

Phiên bản 
cũ 

Mô tả thay 
đổi 

Phiên bản 
mới 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



VKS-QLAHS: Tài liệu Hướng dẫn sử dụng v 1.0  

04.01-BM/PM/HDCV/FIS 1/1 Internal Use Trang 3/156 

TRANG KÝ 

 

 

Người lập: Lê Thị Việt Hà 

 Tôn Thị Hải Hạnh 

 Cán bộ test ________________  Ngày 17/4/2010 __________  

  

 

 

Người kiểm tra: Lê Ngọc Châu ______________  Ngày  __________________   

 Test leader 

 Nguyễn Thị Thanh 

 QA 

 

 

Người phê duyệt: Lê Anh Quang _____________  Ngày  __________________   

 QTDA 

 

 

 

 

 



VKS-QLAHS: Tài liệu Hướng dẫn sử dụng v 1.0  

04.01-BM/PM/HDCV/FIS 1/1 Internal Use Trang 4/156 

MỤC LỤC 

I. TỔNG QUAN ..................................................................................................................... 5 

I.1. Mục đích ..................................................................................................................... 5 

I.2. Phạm vi ....................................................................................................................... 5 

I.3. Tài liệu liên quan ........................................................................................................ 5 

I.4. Thuật ngữ và các từ viết tắt ........................................................................................ 5 

II. NỘI DUNG ......................................................................................................................... 7 

II.1. Giới thiệu chung ......................................................................................................... 7 

II.1.1. Tổng quan chương trình ..................................................................................... 7 

II.1.2. Các nội dung khác .............................................................................................. 7 

II.2. Giới thiệu các chức năng ............................................................................................ 7 

II.2.1. Các chức năng trong phân hệ thông tin chung.................................................... 7 

II.2.2. Các chức năng trong phân hệ giao nhận hồ sơ ................................................... 7 

II.2.3. Các chức năng trong phân hệ quản lý vụ án hình sự .......................................... 8 

II.2.4. Các chức năng trong phân hệ giám sát thực hiện ............................................... 8 

II.2.5. Các chức năng trong phân hệ tra cứu thông tin .................................................. 9 

II.2.6. Các chức năng trong phân hệ quản lý tạm giam, tạm giữ .................................. 9 

II.2.7. Các chức năng trong phân hệ thống kê, báo cáo ................................................ 9 

II.2.8. Các chức năng trong phân hệ mẫu quyết định .................................................... 9 

II.3. Hướng dẫn sử dụng các chức năng hệ thống ............................................................ 10 

II.3.1. Phân hệ thông tin chung ................................................................................... 10 

II.3.2. Phân hệ giao nhận hồ sơ ................................................................................... 11 

II.3.3. Phân hệ quản lý án hình sự ............................................................................... 12 

II.3.4. Phân hệ giám sát thực hiện ............................................................................... 91 

II.3.5. Phân hệ giám sát thực hiện ............................................................................... 91 

II.3.6. Phân hệ tra cứu thông tin ................................................................................ 104 

II.3.7. Phân hệ quản lý tạm giam, tạm giữ ................................................................ 111 

II.3.8. Phân hệ thống kê, báo cáo .............................................................................. 151 

II.3.9. Phân hệ mẫu quyết định .................................................................................. 153 

 

 

 

 

 



VKS-QLAHS: Tài liệu Hướng dẫn sử dụng v 1.0  

04.01-BM/PM/HDCV/FIS 1/1 Internal Use Trang 5/156 

I. TỔNG QUAN 

I.1. Mục đích 

– Tài liệu này được xây dựng phục vụ cho công việc hướng dẫn sử dụng chi tiết thao 
tác các chức năng phần mềm. 

– Nội dung trình bày trong tài liệu ngắn gọn, theo trình tự các chức năng và hướng 
dẫn thực hiện từng bước một. Vì vậy, người dùng có thể dễ dàng sử dụng chương 
trình thông qua tài liệu này. 

– Tài liệu này được cung cấp để Hướng dẫn sử dụng cho Phần mềm Quản lý và 
thống kê án hình sự cho VKSNDTC phiên bản 1.0 

I.2. Phạm vi 

Tài liệu này xây dựng được áp dụng cho phần mềm Quản lý và thống kê án hình sự cho 
VKSNDTC bao gồm những chức năng chính sau: 

– Phân hệ thông tin chung 

– Phân hệ giao nhận hồ sơ 

– Phân hệ quản lý án hình sự 

– Phân hệ giám sát thực hiện 

– Phân hệ tra cứu thông tin 

– Phân hệ quản lý tạm giam, tạm giữ 

– Phân hệ thống kê báo cáo 

– Phân hệ mẫu quyết định 

Tài liệu phục vụ những đối tượng sau:  

– Người sử dụng 

o Là người thao tác trực tiếp trên hệ thống bao gồm các cán bộ/ nhân viên 
của VKSNDTC hoặc VKS các Tỉnh thành phố, quận huyện tham gia báo 
cáo, nhập số liệu, xem thông tin về án hình sự. 

o Các chức năng cơ bản của chương trình: Login, logout, thay đổi mật khẩu, 
xử lý các quy trình nghiệp vụ 

I.3. Tài liệu liên quan 

STT Tên tài liệu Nguồn 

1.  Tài liệu phân tích và đặc tả yêu cầu 
phần mềm v1.1 

FPT 

2.  Tài liệu thiết kế giao diện màn hình 
V1.1 

FPT 

I.4. Thuật ngữ và các từ viết tắt 

STT Thuật ngữ/chữ viết tắt Mô tả 

1.  VKSNDTC Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
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STT Thuật ngữ/chữ viết tắt Mô tả 

2.  NSD Người sử dụng 

3.  QLAHS Quản lý án hình sự 

4.  CQĐT Cơ quan điều tra 

5.  CSDL Cơ sở dử liệu 

6.  QTHT Quản trị hệ thống 

7.  BC Báo cáo 

8.  XX Xét xử 

9.  TGTT Tham gia tố tụng 

10.  QHPL Quan hệ pháp luật 
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II. NỘI DUNG 

II.1. Giới thiệu chung 

II.1.1. Tổng quan chương trình 

Hệ thống này được xây dựng nhằm phục vụ và nâng cao hiệu quả công tác thống kê án 

hình sự cho VKSNDTC. Các phân hệ được tin học hoá trong hệ thống này là:  

– Phân hệ giao nhận hồ sơ 

– Phân hệ quản lý án hình sự 

– Phân hệ giám sát thực hiện 

– Phân hệ tra cứu thông tin 

– Phân hệ quản lý tạm giam, tạm giữ 

– Phân hệ thống kê báo cáo 

– Phân hệ mẫu quyết định 

– Phân hệ quản trị hệ thống 

– Phân hệ quản lý danh mục 

Tài liệu này không trình bày nội dung về phân hệ quản trị hệ thống và phân hệ quản lý 

danh mục (nội dung dành riêng cho Quản trị hệ thống). 

II.1.2. Các nội dung khác 

II.2. Giới thiệu các chức năng 

II.2.1. Các chức năng trong phân hệ thông tin chung 

STT Chức năng Mô tả Đối tượng sử 
dụng 

1  Quản lý tin tức Cập nhật tin tức cho chuyên mục  NSD 

2  Chức năng hỏi đáp Cập nhật các câu hỏi và câu trả lời liên 
quan đến ngành 

NSD 

3  Quản lý người sử dụng Cập nhật các thông tin liên quan đến 
người sử dụng, phân quyền cho người sử 
dụng các chức năng trong chương trình 

Admin 

4  Thay đổi mật khẩu Thay đổi mật khẩu NSD 

II.2.2. Các chức năng trong phân hệ giao nhận hồ sơ 

STT Chức năng Mô tả Đối tượng 
sử dụng 

1  Quản lý thông tin giao nhận hồ sơ giữa 
CQĐT và VKS 

Cập nhật thông tin giao nhận 
hồ sơ giữa CQĐT và VKS 

NSD 

2  Quản lý thông tin giao nhận hồ sơ giữa 
VKS và CQĐT 

Cập nhật thông tin giao nhận 
hồ sơ giữa VKS và CQĐT 

NSD 

3  Quản lý thông tin giao nhận hồ sơ giữa Cập nhật thông tin giao nhận NSD 
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STT Chức năng Mô tả Đối tượng 
sử dụng 

VKS và TA hồ sơ giữa  VKS và TA 

4  Quản lý thông tin giao nhận hồ sơ giữa 
TA và VKS 

Cập nhật thông tin giao nhận 
hồ sơ giữa TA và VKS 

NSD 

II.2.3. Các chức năng trong phân hệ quản lý vụ án hình sự 

STT Chức năng Mô tả Đối tượng sử 
dụng 

Nhóm yêu cầu thụ lý kiểm sát điều tra 
1  Quản lý thông tin vụ án Cập nhật thông tin vụ án NSD 

2  Quản lý thông tin bị can Cập nhật thông tin bị can NSD 

3  Quản lý quyết định vụ án Cập nhật thông tin quyết định bị can NSD 

4  Quản lý quyết định bị can Cập nhật thông tin quyết định bị can NSD 

5  Quản lý thụ lý kiểm sát điều tra Cập nhật thông tin thụ lý kiểm sát điều 
tra 

NSD 

6  Chức năng cập nhật thông tin Cập nhật thông tin chung NSD 

Nhóm yêu cầu thụ lý kiểm sát truy tố 
7  Quản lý thụ lý kiểm sát truy tố Cập nhật thông tin thụ lý kiểm sát truy 

tố 
NSD 

8  Chức năng cập nhật thông tin Cập nhật thông tin chung NSD 

Nhóm yêu cầu thụ lý kiểm sát xét xử sơ thẩm 
Nhóm yêu cầu thụ lý kiểm sát xét xử phúc thẩm 
Nhóm yêu cầu thụ lý kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm 
Chức năng kiểm sát thi hành án 
Chức năng kháng cáo 

Chức năng kháng nghị 

Chức năng chuyển án 

Chức năng nhận án 

Chức năng tách bị can 

Chức năng cập nhật thông tin mới 

II.2.4. Các chức năng trong phân hệ giám sát thực hiện 

STT Chức năng Mô tả Đối tượng sử 
dụng 

1  Giám sát thông tin thụ lý Báo cáo về thông tin thụ lý về 
các vụ án 

NSD 

2  Giám sát thông tin vụ án Báo cáo về thông tin các vụ án NSD 

3  Giám sát thông tin bị can Báo cáo về thông tin bị can NSD 

4  Giám sát thông tin điều luật Báo cáo về thông tin điều luật NSD 

5  Giám sát thông tin hình phạt Báo cáo về thông tin hình phạt NSD 
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STT Chức năng Mô tả Đối tượng sử 
dụng 

6  Giám sát thông tin quyết định Báo cáo về thông tin quyết định NSD 

7  Giám sát thông tin kháng nghị Báo cáo về thông tin kháng nghị NSD 

8  Giám sát thông tin kháng cáo Báo cáo về thông tin kháng cáo NSD 

9  Giám sát thông tin bàn giao Báo cáo về thông tin bàn giao NSD 

II.2.5. Các chức năng trong phân hệ tra cứu thông tin 

STT Chức năng Mô tả Đối tượng 
sử dụng 

1  Tra cứu theo thông tin thụ lý Tra cứu theo thông tin thụ lý NSD 

2  Tra cứu theo thông tin vụ án Tra cứu theo thông tin vụ án NSD 

3  Tra cứu theo thông tin bị can Tra cứu theo thông tin bị can NSD 

4  Tra cứu theo thông tin điều luật Tra cứu theo thông tin điều luật NSD 

5  Tra cứu theo thông tin hình phạt Tra cứu theo thông tin hình phạt NSD 

6  Tra cứu theo thông tin quyết định Tra cứu theo thông tin quyết định NSD 

7  Tra cứu theo thông tin kháng nghị Tra cứu theo thông tin kháng nghị NSD 

8  Tra cứu theo thông tin kháng cáo Tra cứu theo thông tin kháng cáo NSD 

9  Tra cứu theo thông tin bàn giao Tra cứu theo thông tin bàn giao NSD 

II.2.6. Các chức năng trong phân hệ quản lý tạm giam, tạm giữ 

STT Chức năng Mô tả Đối tượng 
sử dụng 

1  Quản lý tạm giữ Cập nhật thông tin tạm giữ NSD 

2  Quản lý tạm giam Cập nhật thông tin tạm giam NSD 

3  Quản lý thông tin đối tượng trốn Cập nhật thông tin đối tượng trốn NSD 

4  Quản lý thông tin đối tượng chết Cập nhật thông tin đối tượng chết NSD 

5  Quản lý thông tin đối tượng kỷ luật Cập nhật thông tin đối tượng kỷ luật NSD 

II.2.7. Các chức năng trong phân hệ thống kê, báo cáo 

STT Chức năng Mô tả Đối tượng sử dụng 

1  Thống kê – Báo cáo nhanh Báo cáo nhanh NSD 

2  Thống kê – Báo cáo tuần Báo cáo tuần NSD 

3  Thống kê – Báo cáo tháng Báo cáo tháng NSD 

4  Thống kê – Báo cáo tổng hợp Báo cáo tổng hợp NSD 

5  Thống kê – Báo cáo liên ngành Báo cáo liên ngành NSD 

II.2.8. Các chức năng trong phân hệ mẫu quyết định 
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STT Chức năng Mô tả Đối tượng 
sử dụng 

1  Thêm mới mẫu quyết định chuẩn liên 
quan đến QLAHS 

Thêm mới mẫu quyết định chuẩn 
liên quan đến QLAHS 

NSD 

2  Tìm kiếm và sửa đổi mẫu quyết định Tìm kiếm và sửa đổi mẫu quyết định NSD 

3  Hiển thị danh sách mẫu quyết định Hiển thị danh sách mẫu quyết định NSD 

4  Quản lý phiên bản mẫu quyết định Quản lý phiên bản mẫu quyết định NSD 

II.3. Hướng dẫn sử dụng các chức năng hệ thống 

II.3.1. Phân hệ thông tin chung 

II.3.1.1.  Chức năng quản lý tin tức 

– Bước 1: Đăng nhập vào chương trình, trên thanh tiêu đề 

, chọn , chuơng trình hiển thị  

 
– Bước 2: Nhập các tiêu chí tìm kiếm để tìm kiếm tin tức cần sửa, click Tìm kiếm, 

chương trình hiển thị các tin tức phù hợp theo tiêu chí tìm kiếm 

 
– Bước 3: Click Chi tiết để xem chi tiết nội dung của 1 tin 

II.3.1.2.  Chức năng hỏi đáp 

– Bước 1: Đăng nhập vào chương trình, trên thanh tiêu đề 

, chọn , chuơng trình hiển thị 

 
– Bước 2: Click Thêm mới 
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– Bước 3: Nhập thông tin câu hỏi, trong đó * là bắt buộc phải nhập 

– Bước 4: Click Ghi lại để lưu lại thông tin câu hỏi đó vào CSDL 

II.3.1.3.  Chức năng thay đổi mật khẩu 

– Bước 1: Chọn phân hệ thông tin chung, chọn chức năng Thay đổi mật khẩu 

 
– Bước 2: Nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới và nhập lại lần 2 lần khẩu mới. Click Ghi 

lại, nếu thông tin mật khẩu cũ là đúng, mật khẩu mới và mật khẩu mới nhập lần 2 
giống nhau thì chương trình xác nhận thay đổi mật khẩu và mật khẩu mới được lưu 
lại. Ngược lại, chương trình sẽ hiển thị thông báo lỗi. 

II.3.2. Phân hệ giao nhận hồ sơ 

II.3.2.1.  Chức năng giao nhận hồ sơ từ CQĐT đến VKS 

– Bước 1:  Sau khi đăng nhập thành công vào chương trình, chọn Giao nhận hồ sơ, 
trong đó chọn chức năng giao nhận hồ sơ từ CQĐT đến VKS 

 

II.3.2.1.1. Thêm mới thông tin giao nhận hồ sơ 

– Bước 1: Click vào Thêm mới, hiển thị cửa sổ như sau 
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– Bước 2: Nhập thông tin giao nhận trong đó các thông tin bắt buộc hiển thị dấu (*) 

– Bước 3: Sau khi nhập xong, click Ghi lại để lưu lại thông tin giao nhận hồ sơ 

II.3.2.1.2. Tìm kiếm thông tin giao nhận hồ sơ 

– Bước 1: Nhập các tiêu chí tìm kiếm 

– Bước 2: Click Tìm kiếm, chương trình sẽ hiển thị các kết quả tìm kiếm tương ứng 
với tiêu chí tìm kiếm đã nhập 

II.3.2.1.3. Sửa thông tin giao nhận hồ sơ 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm thông tin giao nhận hồ sơ, lựa chọn 1 bản ghi 

– Bước 2: Click Chi tiết để hiển thị thông tin chi tiết về bản ghi đó 

– Bước 3: Sửa thông tin giao nhận hồ sơ, click Ghi lại để lưu lại thông tin mới vào 
CSDL 

II.3.2.1.4. Xóa thông tin giao nhận hồ sơ 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm thông tin giao nhận hồ sơ, lựa chọn 1 bản ghi 

– Bước 2: Click Xóa, hiển thị thông báo xác nhận có xóa hay không 

– Bước 3: Nếu xóa, click OK; ngược lại click Cancel để không thực hiện xóa bản ghi 
đó 

II.3.2.2.  Chức năng giao nhận hồ sơ từ VKS đến CQĐT 

Tương tự như chức năng giao nhận hồ sơ từ CQĐT đến VKS 

II.3.2.3.  Chức năng giao nhận hồ sơ từ VKS đến TA 

Tương tự như chức năng giao nhận hồ sơ từ CQĐT đến VKS 

II.3.2.4.  Chức năng giao nhận hồ sơ từ TA đến VKS 

Tương tự như chức năng giao nhận hồ sơ từ CQĐT đến VKS 

II.3.3. Phân hệ quản lý án hình sự 

II.3.3.1.  Chức năng kiểm sát điều tra 

– Chọn chức năng vụ án từ menu 
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II.3.3.1.1. Vụ án 

II.3.3.1.1.1-1. Thêm mới 

– Bước 1: Nhấn vào nút  để thực hiện chức năng thêm mới một vụ án 

 
– Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết để thêm mới vụ án 

 

– Bước 3:  Nhấn nút  để thêm mới một vụ án, nhấn nút  để trở về 
giao diện ban đầu.  

Các trường có dấu (*) là bắt buộc phải nhập thông tin, nếu không nhập thông tin vào 
các trường này chương trình sẽ hiển thị thông báo lỗi sau, vd không nhập gì vào 
trường số quyết định khởi tố vụ án: 

 
– Bước 4: Nhập điều luật khởi tố cho vụ án, chọn điều luật folder  “Chọn điều 

luật”.  

 

– Bước 5: Click . Điều luật vừa chọn đã được áp dụng cho vụ án và 
danh sách điều luật vừa thêm sẽ được hiển thị phía dưới. 
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– Bước 6: Thực hiện in vụ án. Click , chương trình hiển thị form in vụ 
án 

 

– Bước 7: Click , chương trình kết nối với máy in và thực hiện in thông tin 
về vụ án này. 

– Bước 8: Click  để thoát khỏi form này. 

II.3.3.1.1.1-2. Sửa 

– Bước 1: Nhập các thông tin rồi nhấn nút để tìm vụ án cần cập nhật. 

 

– Bước 2: Nhấn  tương ứng với vụ án cần cập nhật 

 

– Bước 3: Thực hiện cập nhật các thông tin, nhấn nút để lưu lại, nhấn 

nút  nếu muốn thêm mới vụ án hoặc nhấn nút  để trở 
về giao diện ban đầu. 

II.3.3.1.1.1-3. Xóa 

– Bước 1: Nhập các thông tin rồi nhấn nút để tìm vụ án cần xóa. 

– Bước 2: Nhấn chọn vụ án cần xóa 
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– Bước 3: Nhấn nút , chương trình hiển thị thông báo xác nhận việc 
xóa: 

 

–  Bước 4: nếu đồng ý nhấn ,  chương trình sẽ thực hiện xóa bản ghi đó (có 
thể xóa nhiều bản ghi cùng 1 lúc nếu người dùng chọn nhiều bản ghi nếu người 

dùng chọn nhiều bản ghi) , còn không nhấn  

– Bước 5: Nếu xóa bản ghi đã có ràng buộc dữ liệu thì sẽ không xóa được và chương 
trình sẽ hiển thị thông báo: 

 

II.3.3.1.2. Bị can 

II.3.3.1.2.1-1. Thêm mới 

– Bước 1: Đăng nhập chương trình, chọn Quản lý án hình sự/Kiểm sát điều tra. Lựa 
chọn chức năng Bị can để thêm mới bị can của 1 vụ án 

 
– Bước 2: Click Tìm kiếm để thực hiện tìm kiếm các vụ án 

 
– Bước 3:  Nếu vụ án đã có bị can, thì trong danh sách các vụ án liệt kê, cột thao tác 

sẽ có đường link tương ứng là , còn vụ án chưa có bị can, cột thao tác sẽ có 
đường link tương ứng là  

– Bước 4: Click tương ứng với vụ án cần thêm mới bị can, chương trình hiển 
thị màn hình thêm mới bị can: 
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– Bước 5: Trong phần thông tin bị can, nhập thông tin bị can cho vụ án.  

Các trường có dấu (*) là bắt buộc phải nhập không được để trống. Nếu không nhập 
thông tin vào các trường này, chương trình sẽ hiển thị thông báo lỗi, vd: không nhập 
số quyết định khởi tố bị can 

 

– Bước 6: Sau khi cập nhật thông tin xong, click  để lưu thông tin vào CSDL 

II.3.3.1.2.1-2. Sửa 

– Bước 1: Nhập các thông tin rồi nhấn nút để tìm bị can cần cập nhật. 

 
– Bước 2: Nhấn  tương ứng với bị can cần  sửa thông tin 

 

– Bước 3: Thực hiện cập nhật các thông tin cần sửa, nhấn nút để lưu 
vào CSDL.. 

II.3.3.1.2.1-3. Xóa 
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– Bước 1: Nhập các thông tin rồi nhấn nút để tìm bị can cần xóa. 

 

– Bước 2: Chọn bị can, nhấn nút , chương trình hiển thị thông báo 
xác nhận xóa 

 

– Nếu đồng ý xóa nhấn , chươn g trình sẽ thực hiện xóa bản ghi khỏi hệ 
thống (có thể xóa nhiều bản ghi cùng 1 lúc nếu người dùng chọn nhiều bản ghi), còn 

không nhấn  chương trình sẽ không xóa bản ghi này. 

II.3.3.1.3. Thụ lý kiểm sát điều tra 

– Chọn link “Thụ lý KS điều tra” từ menu 

 

II.3.3.1.3.1-1. Thêm mới 

– Bước 1: Nhấn vào nút   để thực hiện chức năng thêm mới thụ lý cho vụ 
án: 

 
– Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết để thêm mới vụ án 
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– Các trường có dấu (*) là bắt buộc phải nhập thông tin, nếu ngời dùng không nhập 
thông tin vào các trường này, chương trình sẽ hiển thị thông báo lỗi, vd không nhập 
mã vụ án: 

 

– Bước 3:  Nhấn nút   chương trình sẽ lưu thông tin vào CSDL, nhấn nút 

 để trở về giao diện ban đầu. 

II.3.3.1.3.1-2. Sửa 

– Bước 1: Nhập các thông tin rồi nhấn nút để tìm vụ án cần cập nhật. 

 
– Bước 2: Nhấn link  tương ứng với vụ án cần sửa thông tin thụ lý. 

– Bước 3: Thực hiện cập nhật các thông tin cần sửa, nhấn nút  để lưu lại, 

hoặc nhấn nút  để trở về giao diện ban đầu. 

 

II.3.3.1.3.1-3. Xóa 

– Bước 1: Nhập các thông tin rồi nhấn nút để tìm vụ án cần xóa. 

– Bước 2: Nhấn chọn vụ án cần xóa 

– Bước 3: Nhấn nút Xóa, nếu đồng ý nhấn OK, nếu không nhấn Cancel 

II.3.3.1.4. Cập nhật thông tin 
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– Bước 1: Nhấn chọn chức năng Cập nhập thông tin từ menu 

 

– Bước 2: Nhập điều kiện tìm kiếm, nhấn nút để tìm vụ án cần cập nhập 
thông tin 

 
– Bước 3: Chọn vụ án cần cập nhật 

II.3.3.1.4.1-1. Cập nhật bị can 

– Bước 1: Nhấn link Chọn trong phần bị can 

– Bước 2: Nhấn chọn bị cáo cần cập nhập, nếu muốn xem chi tiết bị cáo nhấn nút Chi 
tiết 

 

 

– Bước 3: Nhấn nút  để lưu lại, nhấn nút  để đóng lại giao diện thêm 
mới. 

II.3.3.1.4.1-2. Cập nhật người thụ lý 

– Bước 1: Nhấn link  trong phần người thụ lý 
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– Bước 2: Tích vào ô checkbox tương ứng với người thụ lý cần cập nhật. 

 

– Bước 3: Nhấn nút  để lưu lại, nhấn nút  để đóng lại cửa sổ này. 

II.3.3.1.4.1-3. Cập nhật quyết định vụ án 

– Bước 1: Thêm mới quyết định vụ án 

o Nhấn link  trong phần quyết định vụ án 

 
o Nhập các thông tin cần thiết cho một quyết định  

o Nhấn nút  để lưu lại, nhấn nút  để đóng lại giao diện thêm 
mới. 

– Bước 2: Sửa quyết định vụ án 

o Nhấn link  trong phần quyết định vụ án 

 
o Chọn quyết định cần sửa nhấn nút Sửa 

o Nhấn nút  để lưu lại, nhấn nút  để thoát khỏi form 
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– Bước 3: Xóa quyết định vụ án 

o Nhấn trong phần quyết định vụ án 

o Chọn quyết định cần xóa nhấn Xóa 

 
o Nhấn nút OK nếu đồng ý xóa, còn không nhấn nút Cancel để hủy bỏ 

II.3.3.1.4.1-4. Cập nhật quyết định bị can 

– Bước 1: Thêm mới quyết định bị can 

Nhấn link  trong phần quyết định bị can 

Nhập các thông tin cần thiết cho một quyết định , các trường có dấu (*) là bắt buộc phải nhập, 
người dùng không được để trống. 

Nhấn nút  để lưu lại, nhấn nút  để thoát form này. 

– Bước 2: Sửa quyết định bị can 

Nhấn link  trong phần quyết định bị can 

Chọn quyết định cần sửa nhấn  

Nhấn nút  để lưu lại, nhấn nút  để đóng lại giao diện thêm mới. 

– Bước 3: Xóa quyết định bị can 

Nhấn trong phần quyết định bị can 

Chọn quyết định cần xóa nhấn Xóa 

Nhấn nút OK nếu đồng ý xóa, còn không nhấn nút Cancel để hủy bỏ 

II.3.3.1.4.1-5. Kết luận điều tra 

– Bước 1: Thêm mới kết luận điều tra 

o Nhấn link  trong phần kết luận điều tra 
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o Nhập các thông tin cần thiết cho kết luận điều tra 

o Nhấn nút  để lưu lại, nhấn nút  để đóng lại giao diện thêm 
mới. 

– Bước 2: Sửa kết luận điều tra 

o Nhấn link  trong phần quyết định vụ án 

 
o Nhấn  tương ứng với kết luận cần sửa 

 

o Nhập các thông tin cần sửa. Click  

– Bước 3: Xóa kết luận điều tra 

o Nhấn trong phần kết luận điều tra 

o Chọn kết luận cần xóa nhấn nút Xóa 

o Nhấn nút OK nếu đòng ý xóa, nhấn nút Cancel để hủy bỏ. 

II.3.3.2.  Chức năng kiểm sát giải quyết án - truy tố 

II.3.3.2.1. Viện kiểm sát thụ lý 

– Bước 1: Trên danh mục các chức năng, chọn Viện kiểm sát thụ lý từ menu 

 

II.3.3.2.1.1-1. Thêm mới 

– Bước 1: Trên danh mục các chức năng chọn chức năng   



VKS-QLAHS: Tài liệu Hướng dẫn sử dụng v 1.0  

04.01-BM/PM/HDCV/FIS 1/1 Internal Use Trang 23/156 

– Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết của vụ án 

 

– Bước 3: Nhấn nút  để thụ lý vụ án vừa nhập, hoặc nhấn nút để 
quay lại màn hình giao diện trước đó. 

II.3.3.2.1.1-2. Sửa 

– Bước 1: Trên giao diện màn hình chính, nhập thông tin vụ án cần sửa rồi nhấn  nút 

 

 

– Bước 2: Chọn vụ án cần sửa bằng cách nhấn vào link  

– Bước 3: cập nhập các thông tin cần sửa, click  để lưu thông tin đã sửa. 

II.3.3.2.1.1-3. Xóa 

– Bước 1: Trên giao diện màn hình chính, nhập thông tin vụ án, rồi nhấn  nút 

 

 

– Bước 2: Click chọn vụ án cần xóa thông tin thụ lý, nếu cần hủy bỏ chọn thì nhấn 
chuột thêm lần nữa vào ô check box 

– Bước 3: Nhấn nút . Chương trình hiển thị thông báo xác nhận xóa 



VKS-QLAHS: Tài liệu Hướng dẫn sử dụng v 1.0  

04.01-BM/PM/HDCV/FIS 1/1 Internal Use Trang 24/156 

     Nếu đồng ý xóa nhấn vào nút . Còn  không đồng ý xóa nhấn nút 

 

II.3.3.2.2. Cập nhật thông tin 

– Bước 1: Nhấn chọn chức năng Cập nhập thông tin trên danh mục chức năng chính 

 

– Bước 2: Nhập điều kiện tìm kiếm, nhấn nút để tìm vụ án cần cập nhật 
thông tin 

 
– Bước 3: Chọn vụ án cần cập nhật 

II.3.3.2.2.1-1. Cập nhật bị can 

– Bước 1: Nhấn link  trong phần bị can 

– Bước 2: Nhấn chọn bị cáo cần cập nhật, nếu muốn xem chi tiết thông tin về bị cáo 

nhấn vào biểu tượng   
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– Bước 3: Nhấn nút  để lưu lại, nhấn nút  để đóng lại cửa sổ này. 

II.3.3.2.2.1-2. Cập nhật người thụ lý 

– Bước 1: Nhấn link  trong phần người thụ lý 

– Bước 2: Tích vào ô checkbox tương ứng với người thụ lý cần cập nhật. 

 

– Bước 3: Nhấn nút  để lưu lại, nhấn nút  để đóng lại cửa sổ này. 

II.3.3.2.2.1-3. Cập nhật quyết định vụ án 

– Bước 1: Thêm mới quyết định vụ án 

o Nhấn link  trong phần quyết định vụ án 
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o Nhập các thông tin cần thiết cho một quyết định , các trường có dấu (*) là 
bắt buộc phải nhập, người dùng không được để trống. 

o Nhấn nút  để lưu lại, nhấn nút  để thoát form này. 

– Bước 2: Sửa quyết định vụ án 

o Nhấn link  trong phần quyết định vụ án 

 
o Chọn quyết định cần sửa nhấn  

o Nhấn nút  để lưu lại, nhấn nút  để đóng lại giao diện 
thêm mới. 

 
– Bước 3: Xóa quyết định vụ án 

o Nhấn trong phần quyết định vụ án 

o Chọn quyết định cần xóa nhấn nút Xóa 

 
o Nhấn nút OK nếu đòng ý xóa, nhấn nút Cancel để hủy bỏ 

II.3.3.2.2.1-4. Cập nhật quyết định bị can 

– Bước 1: Thêm mới quyết định bị can 

Nhấn link  trong phần quyết định bị can 

Nhập các thông tin cần thiết cho một quyết định , các trường có dấu (*) là bắt buộc phải nhập, 
người dùng không được để trống. 

Nhấn nút  để lưu lại, nhấn nút  để thoát form này. 

– Bước 2: Sửa quyết định bị can 
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Nhấn link  trong phần quyết định bị can 

Chọn quyết định cần sửa nhấn  

Nhấn nút  để lưu lại, nhấn nút  để đóng lại giao diện thêm mới. 

– Bước 3: Xóa quyết định bị can 

Nhấn trong phần quyết định bị can 

Chọn quyết định cần xóa nhấn Xóa 

Nhấn nút OK nếu đồng ý xóa, còn không nhấn nút Cancel để hủy bỏ 

II.3.3.2.2.1-5. Bản cáo trạng 

– Bước 1: Thêm mới bản cáo trạng 

o Nhấn link  trong phần Bản cáo trạng 

 
o Nhập các thông tin cần thiết cho bản cáo trạng 

o Nhấn nút  để lưu lại, nhấn nút  để đóng lại giao diện thêm 
mới. 

– Bước 2: Sửa bản cáo trạng 

o Nhấn link  trong phần bản cáo trạng 

 
o Nhấn  tương ứng với bản cáo trạng cần sửa 

 

o Nhập thông tin cần sửa. Click . 

– Bước 3: Xóa bản cáo trạng 

o Nhấn trong phần bản cáo trạng 

o Chọn bản cáo trạng cần xóa nhấn nút Xóa 
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o Nhấn nút OK nếu đòng ý xóa, nhấn nút Cancel để hủy bỏ. 

II.3.3.3.  Chức năng kiểm sát xét xử sơ thẩm 

II.3.3.3.1. Tòa thụ lý 

II.3.3.3.1.1-1. Thêm mới thụ lý 

– Bước 1: Click nút , chương trình hiển thị màn hình thêm mới  thụ lý 
phúc thẩm: 

 

– Bước 2: Chọn vụ án từ , chương trình hiển thị màn hình tìm kiếm vụ án: 

 
– Bước 3: Nhập thông tin cần tìm kiếm vào tiêu chí tìm kiếm, là các ô text trên màn 

hình tìm kiếm. Chương trình hiển thị danh sách các vụ án tương ứng với tiêu chí đã 
chọn. 

– VD: Tìm kiếm những vụ án tên có chứa từ “Nguyễn”, gõ “Nguyễn” vào ô tên vụ án, 

click  

 
– Bước 4: Click Chọn tương ứng với vụ án cần tìm, chương trình quay về màn hình 

thêm mới ban đầu. 
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– Bước 5: Nhập các thông tin thụ lý xét xử sơ thẩm. Những trường có dấu (*) là bắt 

buộc, không được để trống. Click , chương trình lưu thông tin vào csdl. 

Nếu không nhập thông tin vào các trường bắt buộc, click , chương trình 
sẽ hiển thị thông báo lỗi. VD: chưa nhập số thụ lý, chương trình đưa ra thông báo 
lỗi sau: 

 

II.3.3.3.1.1-2. Sửa thụ lý 

– Bước 1: Nhập thông tin để tìm kiếm vụ án từ các tiêu chí trên màn hình. Click 

, chương trình sẽ hiển thị danh sách các vụ án phù hợp với tiêu chí đó. 

 
– Bước 2: Chọn , chương trình hiển thị màn hình sửa thông tin cho đối tượng 

này. 

 

– Bước 4: Nhập các thông tin cần sửa, click . Chương trình lưu thông tin 
đã sửa vào csdl. 
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– Bước 5: Nhấn  để trở về màn hình tìm kiếm ban đầu 

II.3.3.3.1.1-3. Xóa thụ lý 

Bước 1: Nhập thông tin để tìm kiếm vụ án từ các tiêu chí trên màn hình. Click 

, chương trình sẽ hiển thị danh sách các vụ án phù hợp với tiêu chí đó. 

 
 

– Bước 3: Đánh dấu chọn vụ án cần xóa  

 

– Bước 4: Click , chương trình hiển thị thông báo xác nhận xóa 

 

– Nếu chưa chọn bản ghi nào, click , chương trình sẽ hiển thị thông báo 
sau: 

 

– Bước 5: Đồng ý xóa, Click , thông tin về thụ lý GĐT/TT của vụ án sẽ bị 
xóa khỏi hệ thống. 

Không đồng ý xóa, click , thông tin về thụ lý GĐT/TT vụ án sẽ không bị 
xóa khỏi hệ thống 

II.3.3.3.2. Cập nhật thông tin 

– Bước 1: Từ meu, chọn Quản lý án hình sựàKiểm sát xét xử sơ thẩmàCập nhật 
thông tin 
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– Bước 2: Chương trình hiển thị màn hình tìm kiếm vụ án  

 

– Bước 3: Nhập các thông tin tìm kiếm vụ án hoặc chọn từ , click , 
chương trình sẽ hiển thị danh sách các bản ghi phù hợp với tiêu chí đã chọn. 

 

 
– Bước 4: Đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  chọn tương ứng với bản 

ghi đó. 

II.3.3.3.2.1-1. Bị cáo 

– Bước 1: Click chọn tương ứng với (bị cáo), chương trình hiển thị màn hình cập nhật 
bị can/bị cáo thụ lý 

 
– Bước 2: Chọn bị can/bị cáo tương ứng bằng cách đánh dấu chọn vào ô checkbox  

  Nếu  không chọn bản ghi, có thể bỏ chọn bằng cách tích lại vào ô      
checkbox này . 

– Bước 3: Click , chương trình sẽ lưu lại danh sách bị can/bị cáo của vụ án 
vào csdl. 

– Người dùng có thể xem chi tiết thông tin về vụ án của bị can/bị cáo này bằng cách 
click vào biểu tượng xem chi tiết  
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II.3.3.3.2.1-2. Người thụ lý 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án (thực hiện tương tự bước 1à3 mục II.3.3.5.2.1), 
đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô Chọn tương ứng với bản ghi đó 

 
– Bước 2: Click Chọn (Người thụ lý), chương trình hiển thị màn hình cập nhật người 

thụ lý cho vụ án 

– Bước 3: Chọn người thụ lý bằng cách đánh dấu chọn vào ô checkbox  

– Nếu  không chọn, có thể bỏ chọn bằng cách tích lại vào ô checkbox này  

– Bước 4: Click , chương trình sẽ lưu lại danh sách người thụ lý của vụ án 
vào CSDL 

II.3.3.3.2.1-3. Quyết định vụ án 

II.3.3.3.2.1.3.1. Thêm mới quyết định vụ án 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án (thực hiện tương tự bước 1à3 mục II.3.3.5.2.1), 
đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  chọn tương ứng với bản ghi đó 
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– Bước 2: Click  (Quyết định vụ án), chương trình hiển thị màn hình nhập quyết 

định cho vụ án: 

 
– Bước 3: Chọn quyết định từ , chương trình hiển thị màn hình tìm kiếm quyết 

định cho vụ án: 

 
– VD: Chọn loại quyết định “Gia hạn thời hạn”, chương trình hiển thị màn hình sau 

 
– Bước 4: Click Chọn tương ứng với một quyết định, chương trình hiển thị màn hình 

nhập quyết định cho vụ án: 
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– Bước 5: Nhập các thông tin về quyết định vụ án, các trường (*) là các trường bắt 

buộc, không được để trống. Click , chương trình sẽ lưu thông tin vào 
csdl. 

– Nếu không nhập thông tin vào trường bắt buộc. Click , chương trình sẽ 
hiển thị thông báo, vd: không nhập ngày quyết định 

 
– Bước 6: Click Nhập điều luật để nhập điều luật cho vụ án này, chương trình hiển thị 

màn hình chọn điều luật: 

 
– Bước 7: Chọn điều/khoản/ điểm từ  hoặc nhập trực tiếp vào ô text. Click 

, chương trình sẽ lưu điều luật vào csdl. 

– Bước 8: Click  (ở form thêm mới quyết định) 

II.3.3.3.2.1.3.2. Sửa quyết định vụ án 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án (thực hiện tương tự bước 1à3 mục II.3.3.5.2.1), 
đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  chọn tương ứng với bản ghi đó 
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– Bước 2: Click  (quyết định vụ án), màn hình hiển thị danh sách các quyết 
định của vụ án 

 
– Bước 3: Chọn một quyết định, click , hiển thị màn hình sửa quyết định 

 

– Bước 4: Nhập các thông tin cần sửa. Click , chương trình lưu thông tin 
đã sửa vào csdl. 

II.3.3.3.2.1.3.3. Xóa quyết định vụ án 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án, đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  
chọn tương ứng với bản ghi đó 
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– Bước 2: Click  (quyết định vụ án), màn hình hiển thị danh sách các quyết 
định của vụ án 

 
– Bước 3: Chọn 1 quyết định. Click , chương trình hiển thị thông báo xác nhận 

xóa 

 

– Bước 4: Đồng ý xóa, click .  Nếu không click . 

II.3.3.3.2.1-4. Quyết định bị cáo 

II.3.3.3.2.1.4.1. Thêm mới quyết định bị cáo 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án (thực hiện tương tự bước 1à3 mục II.3.3.5.2.1), 
đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  chọn tương ứng với bản ghi đó 

 
– Bước 2: Click  (Quyết định bị cáo), chương trình hiển thị màn hình nhập 

quyết định bị cáo: 

 
– Bước 3: Chọn quyết định từ  
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– Bước 4: Click Chọn để chọn 1 quyết đinh, chương trình quay về màn hình thêm 

mới 

 
– Bước 5: Chọn bị cáo từ  

 
– Bước 6: Click Chọn, chương trình quay về màn hình tìm kiếm 

 
– Bước 7: Nhập thông tin cho quyết định, những trường bắt buộc là các trường có dấu 

(*), click , chương trình sẽ lưu thông tin vào csdl 

–  Nếu không nhập thông tin vào các trường bắt buộc, click , chương    
trình sẽ hiển thị thông báo lỗi: 
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II.3.3.3.2.1.4.2. Sửa quyết định bị cáo 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án (thực hiện tương tự bước 1à3 mục II.3.3.5.2.1), 
đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  chọn tương ứng với bản ghi đó 

 
– Bước 2: Click  (quyết định bị cáo), màn hình hiển thị danh sách các quyết 

định của bị can 

 
– Bước 3: Click sửa tương ứng với một quyết định.  

 

– Bước 4: Nhập các thông tin cần sửa. Click , chương trình lưu thông tin 
vào CSDL 

II.3.3.3.2.1.4.3. Xóa quyết định bị cáo 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án (thực hiện tương tự bước 1à3 mục II.3.3.5.2.1), 
đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  chọn tương ứng với bản ghi đó 

 
– Bước 2: Click sửa xóa 
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– Bước 3: Chọn 1 quyết định. Click , chương trình hiển thị thông báo xác nhận 

xóa 

 

– Bước 4: Đồng ý xóa, click . Nếu không click  

II.3.3.3.2.1-5. Bản án 

II.3.3.3.2.1.5.1. Thêm mới bản án 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án (thực hiện tương tự bước 1à3 mục II.3.3.5.2.1), 
đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  chọn tương ứng với bản ghi đó 

 
– Bước 2: Click  (Bản án), chương trình hiển thị màn hình nhập bản án cho vụ 

án 

 
– Bước 3: Nhập thông tin cho bản án, các trường có dấu (*) là bắt buộc. Sau đó click 

 

– Nếu không nhập thông tin ở các trường bắt buộc, Click , chương trình sẽ 
hiển thị thông báo, vd: không nhập ngày hiệu lực: 
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II.3.3.3.2.1.5.2. Sửa bản án 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án (thực hiện tương tự bước 1à3 mục II.3.3.5.2.1), 
đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  chọn tương ứng với bản ghi đó 

 

– Bước 2: Click  (bản án), màn hình hiển thị danh sách các bản án của vụ án  

 
– Bước 3: Click , chương trình hiển thị màn hình sửa thông tin cho bản án 

 

– Bước 4: Nhập các thông tin cần sửa. Click , thông tin đã sửa được lưu 
vào CSDL 

II.3.3.3.2.1.5.3. Xóa bản án 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án (thực hiện tương tự bước 1à3 mục II.3.3.5.2.1), 
đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  chọn tương ứng với bản ghi đó 
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– Bước 2: Click  (bản án), màn hình hiển thị danh sách các bản án của vụ án  

 
– Bước 3: Chọn 1 bản án. Click , chương trình hiển thị thông báo xác nhận xóa 

 

– Bước 4: Đồng ý xóa, click . Nếu không đồng ý xóa, click  

II.3.3.4.  Chức năng kiểm sát xét xử phúc thẩm 

II.3.3.4.1. Tòa thụ lý 

II.3.3.4.1.1-1. Thêm mới thụ lý 

– Bước 1: Click nút , chương trình hiển thị màn hình thêm mới  thụ lý 
phúc thẩm: 

 

– Bước 2: Chọn vụ án từ , chương trình hiển thị màn hình tìm kiếm vụ án: 

 
– Bước 3: Nhập thông tin cần tìm kiếm vào tiêu chí tìm kiếm, là các ô text trên màn 

hình tìm kiếm. Chương trình hiển thị danh sách các vụ án tương ứng với tiêu chí đã 
chọn. 

– VD: Tìm kiếm những vụ án tên có chứa từ “Nguyễn”, gõ “Nguyễn” vào ô tên vụ án, 

click  
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– Bước 4: Click  tương ứng với vụ án cần tìm, chương trình quay về màn hình 

thêm mới ban đầu. 

– Bước 5: Chọn kháng nghị cho vụ án từ , màn hình hiển thị danh sách kháng 
nghị của vụ án: 

 
 

– Bước 8: Nhập các thông tin thụ lý xét xử Phúc thẩm. Những trường có dấu (*) là 

bắt buộc, không được để trống. Click , chương trình lưu thông tin vào csdl. 

Nếu không nhập thông tin vào các trường bắt buộc, click , chương trình sẽ 
hiển thị thông báo lỗi. VD: chưa nhập số thụ lý, chương trình đưa ra thông báo lỗi 
sau: 

 

II.3.3.4.1.1-2. Sửa thụ lý 

– Bước 1: Nhập thông tin để tìm kiếm vụ án từ các tiêu chí trên màn hình. Click 

, chương trình sẽ hiển thị danh sách các vụ án phù hợp với tiêu chí đó. 
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– Bước 2: Chọn , chương trình hiển thị màn hình sửa thông tin cho đối tượng 

này. 

 

– Bước 4: Nhập các thông tin cần sửa, click . Chương trình lưu thông tin 
đã sửa vào csdl. 

– Bước 5: Nhấn  để trở về màn hình tìm kiếm ban đầu 

II.3.3.4.1.1-3. Xóa thụ lý 

Bước 1: Nhập thông tin để tìm kiếm vụ án từ các tiêu chí trên màn hình. Click 

, chương trình sẽ hiển thị danh sách các vụ án phù hợp với tiêu chí đó. 

 
 

– Bước 3: Đánh dấu chọn vụ án cần xóa  

 

– Bước 4: Click , chương trình hiển thị thông báo xác nhận xóa 
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– Nếu chưa chọn bản ghi nào, click , chương trình sẽ hiển thị thông báo 
sau: 

 

– Bước 5: Đồng ý xóa, Click , thông tin về thụ lý GĐT/TT của vụ án sẽ bị 
xóa khỏi hệ thống. 

Không đồng ý xóa, click , thông tin về thụ lý GĐT/TT vụ án sẽ không bị 
xóa khỏi hệ thống 

II.3.3.4.2. Cập nhật thông tin 

– Bước 1: Từ meu, chọn Quản lý án hình sựàKiểm sát xét xử phúc thẩmàCập nhật 
thông tin 

 
– Bước 2: Chương trình hiển thị màn hình tìm kiếm vụ án  

 

– Bước 3: Nhập các thông tin tìm kiếm vụ án hoặc chọn từ , click , 
chương trình sẽ hiển thị danh sách các bản ghi phù hợp với tiêu chí đã chọn. 
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– Bước 4: Đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  chọn tương ứng với bản 

ghi đó 

II.3.3.4.2.1-1. Bị cáo 

– Bước 1: Click chọn tương ứng với (bị cáo), chương trình hiển thị màn hình cập nhật 
bị can/bị cáo thụ lý 

 
– Bước 2: Chọn bị can/bị cáo tương ứng bằng cách đánh dấu chọn vào ô checkbox  

  Nếu  không chọn bản ghi, có thể bỏ chọn bằng cách tích lại vào ô      
checkbox này . 

– Bước 3: Click , chương trình sẽ lưu lại danh sách bị can/bị cáo của vụ án 
vào csdl. 

– Người dùng có thể xem chi tiết thông tin về vụ án của bị can/bị cáo này bằng cách 
click vào biểu tượng xem chi tiết  
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II.3.3.4.2.1-2. Người thụ lý 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án (thực hiện tương tự bước 1à3 mục II.3.3.5.2.1), 
đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô Chọn tương ứng với bản ghi đó 

 
– Bước 2: Click Chọn (Người thụ lý), chương trình hiển thị màn hình cập nhật người 

thụ lý cho vụ án 

– Bước 3: Chọn người thụ lý bằng cách đánh dấu chọn vào ô checkbox  

– Nếu  không chọn, có thể bỏ chọn bằng cách tích lại vào ô checkbox này  

– Bước 4: Click , chương trình sẽ lưu lại danh sách người thụ lý của vụ án 
vào CSDL 

II.3.3.4.2.1-3. Quyết định vụ án 

II.3.3.4.2.1.3.1. Thêm mới quyết định vụ án 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án (thực hiện tương tự bước 1à3 mục II.3.3.5.2.1), 
đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  chọn tương ứng với bản ghi đó 

 
– Bước 2: Click  (Quyết định vụ án), chương trình hiển thị màn hình nhập quyết 

định cho vụ án: 
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– Bước 3: Chọn quyết định từ , chương trình hiển thị màn hình tìm kiếm quyết 

định cho vụ án: 

 
– VD: Chọn loại quyết định “Gia hạn thời hạn”, chương trình hiển thị màn hình sau 

 
– Bước 4: Click Chọn tương ứng với một quyết định, chương trình hiển thị màn hình 

nhập quyết định cho vụ án: 
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– Bước 5: Nhập các thông tin về quyết định vụ án, các trường (*) là các trường bắt 

buộc, không được để trống. Click , chương trình sẽ lưu thông tin vào 
csdl. 

– Nếu không nhập thông tin vào trường bắt buộc. Click , chương trình sẽ 
hiển thị thông báo, vd: không nhập ngày quyết định 

 
– Bước 6: Click Nhập điều luật để nhập điều luật cho vụ án này, chương trình hiển thị 

màn hình chọn điều luật: 

 
– Bước 7: Chọn điều/khoản/ điểm từ  hoặc nhập trực tiếp vào ô text. Click 

, chương trình sẽ lưu điều luật vào csdl. 

– Bước 8: Click  (ở form thêm mới quyết định) 

II.3.3.4.2.1.3.2. Sửa quyết định vụ án 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án (thực hiện tương tự bước 1à3 mục II.3.3.5.2.1), 
đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  chọn tương ứng với bản ghi đó 

 

– Bước 2: Click  (quyết định vụ án), màn hình hiển thị danh sách các quyết 
định của vụ án 

 
– Bước 3: Chọn một quyết định, click , hiển thị màn hình sửa quyết định 
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– Bước 4: Nhập các thông tin cần sửa. Click , chương trình lưu thông tin 
đã sửa vào csdl. 

II.3.3.4.2.1.3.3. Xóa quyết định vụ án 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án, đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  
chọn tương ứng với bản ghi đó 

 

– Bước 2: Click  (quyết định vụ án), màn hình hiển thị danh sách các quyết 
định của vụ án 

 
– Bước 3: Chọn 1 quyết định. Click , chương trình hiển thị thông báo xác nhận 

xóa 

 

– Bước 4: Đồng ý xóa, click .  Nếu không click . 

II.3.3.4.2.1-4. Quyết định bị cáo 

II.3.3.4.2.1.4.1. Thêm mới quyết định bị cáo 
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– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án, đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  
chọn tương ứng với bản ghi đó 

 
– Bước 2: Click  (Quyết định bị cáo), chương trình hiển thị màn hình nhập 

quyết định bị cáo: 

 
– Bước 3: Chọn quyết định từ  

 
– Bước 4: Click Chọn để chọn 1 quyết đinh, chương trình quay về màn hình thêm 

mới 

 
– Bước 5: Chọn bị cáo từ  
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– Bước 6: Click Chọn, chương trình quay về màn hình tìm kiếm 

 
– Bước 7: Nhập thông tin cho quyết định, những trường bắt buộc là các trường có dấu 

(*), click , chương trình sẽ lưu thông tin vào csdl 

–  Nếu không nhập thông tin vào các trường bắt buộc, click , chương    
trình sẽ hiển thị thông báo lỗi: 

 

II.3.3.4.2.1.4.2. Sửa quyết định bị cáo 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án , đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  
chọn tương ứng với bản ghi đó 

 
– Bước 2: Click  (quyết định bị cáo), màn hình hiển thị danh sách các quyết 

định của bị can 
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– Bước 3: Click sửa tương ứng với một quyết định.  

 

– Bước 4: Nhập các thông tin cần sửa. Click , chương trình lưu thông tin 
vào CSDL 

II.3.3.4.2.1.4.3. Xóa quyết định bị cáo 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án, đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  
chọn tương ứng với bản ghi đó 

 
– Bước 2: Click sửa xóa 

 
– Bước 3: Chọn 1 quyết định. Click , chương trình hiển thị thông báo xác nhận 

xóa 

 

– Bước 4: Đồng ý xóa, click . Nếu không click  

II.3.3.4.2.1-5. Bản án 
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II.3.3.4.2.1.5.1. Thêm mới bản án 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án, đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  
chọn tương ứng với bản ghi đó 

 
– Bước 2: Click  (Bản án), chương trình hiển thị màn hình nhập bản án cho vụ 

án 

 
– Bước 3: Nhập thông tin cho bản án, các trường có dấu (*) là bắt buộc. Sau đó click 

 

– Nếu không nhập thông tin ở các trường bắt buộc, Click , chương trình sẽ 
hiển thị thông báo, vd: không nhập ngày hiệu lực: 

 

II.3.3.4.2.1.5.2. Sửa bản án 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án, đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  
chọn tương ứng với bản ghi đó 
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– Bước 2: Click  (bản án), màn hình hiển thị danh sách các bản án của vụ án  

 
– Bước 3: Click , chương trình hiển thị màn hình sửa thông tin cho bản án 

 

– Bước 4: Nhập các thông tin cần sửa. Click , thông tin đã sửa được lưu 
vào CSDL 

II.3.3.4.2.1.5.3. Xóa bản án 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án, đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  
chọn tương ứng với bản ghi đó 

 

– Bước 2: Click  (bản án), màn hình hiển thị danh sách các bản án của vụ án  

 
– Bước 3: Chọn 1 bản án. Click , chương trình hiển thị thông báo xác nhận xóa 

 

– Bước 4: Đồng ý xóa, click . Nếu không đồng ý xóa, click  

II.3.3.5.  Chức năng kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm 
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II.3.3.5.1. Tòa thụ lý 

II.3.3.5.1.1-1. Thêm mới thụ lý 

– Bước 1: Click nút , chương trình hiển thị màn hình thêm mới  thụ lý 
giám đốc thẩm, tái thẩm: 

 

– Bước 2: Chọn vụ án từ , chương trình hiển thị màn hình tìm kiếm vụ án: 

 
– Bước 3: Nhập thông tin cần tìm kiếm vào tiêu chí tìm kiếm, là các ô text trên màn 

hình tìm kiếm. Chương trình hiển thị danh sách các vụ án tương ứng với tiêu chí đã 
chọn. 

– VD: Tìm kiếm những vụ án tên có chứa từ “Nguyễn”, gõ “Nguyễn” vào ô tên vụ án, 

click  

 
– Bước 4: Click Chọn tương ứng với vụ án cần tìm, chương trình quay về màn hình 

thêm mới ban đầu. 

– Bước 5: Chọn kháng nghị cho vụ án từ , màn hình hiển thị danh sách kháng 
nghị của vụ án: 
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– Bước 8: Nhập các thông tin thụ lý xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm. Những trường có 

dấu (*) là bắt buộc, không được để trống. Click , chương trình lưu thông 
tin vào csdl. 

Nếu không nhập thông tin vào các trường bắt buộc, click , chương trình 
sẽ hiển thị thông báo lỗi. VD: chưa nhập số thụ lý, chương trình đưa ra thông báo 
lỗi sau: 

 

II.3.3.5.1.1-2. Sửa thụ lý 

– Bước 1: Nhập thông tin để tìm kiếm vụ án từ các tiêu chí trên màn hình. Click 

, chương trình sẽ hiển thị danh sách các vụ án phù hợp với tiêu chí đó. 

 
– Bước 2: Chọn , chương trình hiển thị màn hình sửa thông tin cho đối tượng 

này. 
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– Bước 4: Nhập các thông tin cần sửa, click . Chương trình lưu thông tin 
đã sửa vào csdl. 

– Bước 5: Nhấn  để trở về màn hình tìm kiếm ban đầu 

II.3.3.5.1.1-3. Xóa thụ lý 

Bước 1: Nhập thông tin để tìm kiếm vụ án từ các tiêu chí trên màn hình. Click 

, chương trình sẽ hiển thị danh sách các vụ án phù hợp với tiêu chí đó. 

 
 

– Bước 3: Đánh dấu chọn vụ án cần xóa  

 

– Bước 4: Click , chương trình hiển thị thông báo xác nhận xóa 

 

– Nếu chưa chọn bản ghi nào, click , chương trình sẽ hiển thị thông báo 
sau: 
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– Bước 5: Đồng ý xóa, Click , thông tin về thụ lý GĐT/TT của vụ án sẽ bị 
xóa khỏi hệ thống. 

Không đồng ý xóa, click , thông tin về thụ lý GĐT/TT vụ án sẽ không bị 
xóa khỏi hệ thống 

II.3.3.5.2. Cập nhật thông tin 

– Bước 1: Từ meu, chọn Quản lý án hình sựàKiểm sát xét xử giám đốc thẩm, tái 
thẩmàCập nhật thông tin 

 
– Bước 2: Chương trình hiển thị màn hình tìm kiếm vụ án  

 

– Bước 3: Nhập các thông tin tìm kiếm vụ án hoặc chọn từ , click , 
chương trình sẽ hiển thị danh sách các bản ghi phù hợp với tiêu chí đã chọn. 
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– Bước 4: Đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  chọn tương ứng với bản 
ghi đó 

II.3.3.5.2.1-1. Bị cáo 

– Bước 1: Click chọn tương ứng với (bị cáo), chương trình hiển thị màn hình cập nhật 
bị can/bị cáo thụ lý 

 
– Bước 2: Chọn bị can/bị cáo tương ứng bằng cách đánh dấu chọn vào ô checkbox  

  Nếu  không chọn bản ghi, có thể bỏ chọn bằng cách tích lại vào ô      
checkbox này . 

– Bước 3: Click , chương trình sẽ lưu lại danh sách bị can/bị cáo của vụ án 
vào csdl. 

– Người dùng có thể xem chi tiết thông tin về vụ án của bị can/bị cáo này bằng cách 
click vào biểu tượng xem chi tiết  

 

II.3.3.5.2.1-2. Người thụ lý 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án, đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô 
Chọn tương ứng với bản ghi đó 
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– Bước 2: Click Chọn (Người thụ lý), chương trình hiển thị màn hình cập nhật người 

thụ lý cho vụ án 

– Bước 3: Chọn người thụ lý bằng cách đánh dấu chọn vào ô checkbox  

– Nếu  không chọn, có thể bỏ chọn bằng cách tích lại vào ô checkbox này  

– Bước 4: Click , chương trình sẽ lưu lại danh sách người thụ lý của vụ án 
vào CSDL 

II.3.3.5.2.1-3. Quyết định vụ án 

II.3.3.5.2.1.3.1. Thêm mới quyết định vụ án 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án, đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  
chọn tương ứng với bản ghi đó 

 
– Bước 2: Click  (Quyết định vụ án), chương trình hiển thị màn hình nhập quyết 

định cho vụ án: 
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– Bước 3: Chọn quyết định từ , chương trình hiển thị màn hình tìm kiếm quyết 
định cho vụ án: 

 
– VD: Chọn loại quyết định “Gia hạn thời hạn”, chương trình hiển thị màn hình sau 

 
– Bước 4: Click Chọn tương ứng với một quyết định, chương trình hiển thị màn hình 

nhập quyết định cho vụ án: 

 
– Bước 5: Nhập các thông tin về quyết định vụ án, các trường (*) là các trường bắt 

buộc, không được để trống. Click , chương trình sẽ lưu thông tin vào 
csdl. 

– Nếu không nhập thông tin vào trường bắt buộc. Click , chương trình sẽ 
hiển thị thông báo, vd: không nhập ngày quyết định 

 
– Bước 6: Click Nhập điều luật để nhập điều luật cho vụ án này, chương trình hiển thị 

màn hình chọn điều luật: 
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– Bước 7: Chọn điều/khoản/ điểm từ  hoặc nhập trực tiếp vào ô text. Click 

, chương trình sẽ lưu điều luật vào csdl. 

– Bước 8: Click  (ở form thêm mới quyết định) 

II.3.3.5.2.1.3.2. Sửa quyết định vụ án 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án, đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  
chọn tương ứng với bản ghi đó 

 

– Bước 2: Click  (quyết định vụ án), màn hình hiển thị danh sách các quyết 
định của vụ án 

 
– Bước 3: Chọn một quyết định, click , hiển thị màn hình sửa quyết định 
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– Bước 4: Nhập các thông tin cần sửa. Click , chương trình lưu thông tin 
đã sửa vào csdl. 

II.3.3.5.2.1.3.3. Xóa quyết định vụ án 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án , đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  
chọn tương ứng với bản ghi đó 

 

– Bước 2: Click  (quyết định vụ án), màn hình hiển thị danh sách các quyết 
định của vụ án 

 
– Bước 3: Chọn 1 quyết định. Click , chương trình hiển thị thông báo xác nhận 

xóa 

 

– Bước 4: Đồng ý xóa, click .  Nếu không click . 

II.3.3.5.2.1-4. Quyết định bị cáo 

II.3.3.5.2.1.4.1. Thêm mới quyết định bị cáo 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án, đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  
chọn tương ứng với bản ghi đó 
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– Bước 2: Click  (Quyết định bị cáo), chương trình hiển thị màn hình nhập 

quyết định bị cáo: 

 
– Bước 3: Chọn quyết định từ  

 
– Bước 4: Click Chọn để chọn 1 quyết đinh, chương trình quay về màn hình thêm 

mới 

 



VKS-QLAHS: Tài liệu Hướng dẫn sử dụng v 1.0  

04.01-BM/PM/HDCV/FIS 1/1 Internal Use Trang 65/156 

– Bước 5: Chọn bị cáo từ  

 
– Bước 6: Click Chọn, chương trình quay về màn hình tìm kiếm 

 
– Bước 7: Nhập thông tin cho quyết định, những trường bắt buộc là các trường có dấu 

(*), click , chương trình sẽ lưu thông tin vào csdl 

–  Nếu không nhập thông tin vào các trường bắt buộc, click , chương    
trình sẽ hiển thị thông báo lỗi: 

 

II.3.3.5.2.1.4.2. Sửa quyết định bị cáo 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án, đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  
chọn tương ứng với bản ghi đó 

 
– Bước 2: Click  (quyết định bị cáo), màn hình hiển thị danh sách các quyết 

định của bị can 
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– Bước 3: Click sửa tương ứng với một quyết định.  

 

– Bước 4: Nhập các thông tin cần sửa. Click , chương trình lưu thông tin 
vào CSDL 

II.3.3.5.2.1.4.3. Xóa quyết định bị cáo 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án, đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  
chọn tương ứng với bản ghi đó 

 
– Bước 2: Click sửa xóa 

 
– Bước 3: Chọn 1 quyết định. Click , chương trình hiển thị thông báo xác nhận 

xóa 
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– Bước 4: Đồng ý xóa, click . Nếu không click  

II.3.3.5.2.1-5. Bản án 

II.3.3.5.2.1.5.1. Thêm mới bản án 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án, đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  
chọn tương ứng với bản ghi đó 

 
– Bước 2: Click  (Bản án), chương trình hiển thị màn hình nhập bản án cho vụ 

án 

 
– Bước 3: Nhập thông tin cho bản án, các trường có dấu (*) là bắt buộc. Sau đó click 

 

– Nếu không nhập thông tin ở các trường bắt buộc, Click , chương trình sẽ 
hiển thị thông báo, vd: không nhập ngày hiệu lực: 

 

II.3.3.5.2.1.5.2. Sửa bản án 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án, đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  
chọn tương ứng với bản ghi đó 
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– Bước 2: Click  (bản án), màn hình hiển thị danh sách các bản án của vụ án  

 
– Bước 3: Click , chương trình hiển thị màn hình sửa thông tin cho bản án 

 

– Bước 4: Nhập các thông tin cần sửa. Click , thông tin đã sửa được lưu 
vào CSDL 

II.3.3.5.2.1.5.3. Xóa bản án 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án, đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  
chọn tương ứng với bản ghi đó 

 

– Bước 2: Click  (bản án), màn hình hiển thị danh sách các bản án của vụ án  

 



VKS-QLAHS: Tài liệu Hướng dẫn sử dụng v 1.0  

04.01-BM/PM/HDCV/FIS 1/1 Internal Use Trang 69/156 

– Bước 3: Chọn 1 bản án. Click , chương trình hiển thị thông báo xác nhận xóa 

 

– Bước 4: Đồng ý xóa, click . Nếu không đồng ý xóa, click  

II.3.3.6.  Chức năng kiểm sát thi hành án 

II.3.3.6.1. Tòa thụ lý 

II.3.3.6.1.1-1. Thêm mới thụ lý 

– Bước 1: Click nút , chương trình hiển thị màn hình thêm mới  thụ lý 
phúc thẩm: 

 

– Bước 2: Chọn vụ án từ , chương trình hiển thị màn hình tìm kiếm vụ án: 

 
– Bước 3: Nhập thông tin cần tìm kiếm vào tiêu chí tìm kiếm, là các ô text trên màn 

hình tìm kiếm. Chương trình hiển thị danh sách các vụ án tương ứng với tiêu chí đã 
chọn. 

– VD: Tìm kiếm những vụ án tên có chứa từ “Nguyễn”, gõ “Nguyễn” vào ô tên vụ án, 

click  
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– Bước 4: Click Chọn tương ứng với vụ án cần tìm, chương trình quay về màn hình 
thêm mới ban đầu. 

– Bước 5: Nhập các thông tin thụ lý thi hành án. Những trường có dấu (*) là bắt buộc, 

không được để trống. Click , chương trình lưu thông tin vào csdl. 

Nếu không nhập thông tin vào các trường bắt buộc, click , chương trình 
sẽ hiển thị thông báo lỗi. VD: chưa nhập số thụ lý, chương trình đưa ra thông báo 
lỗi sau: 

 

II.3.3.6.1.1-2. Sửa thụ lý 

– Bước 1: Nhập thông tin để tìm kiếm vụ án từ các tiêu chí trên màn hình. Click 

, chương trình sẽ hiển thị danh sách các vụ án phù hợp với tiêu chí đó. 

 
– Bước 2: Chọn , chương trình hiển thị màn hình sửa thông tin cho đối tượng 

này. 
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– Bước 4: Nhập các thông tin cần sửa, click . Chương trình lưu thông tin 
đã sửa vào csdl. 

– Bước 5: Nhấn  để trở về màn hình tìm kiếm ban đầu 

II.3.3.6.1.1-3. Xóa thụ lý 

Bước 1: Nhập thông tin để tìm kiếm vụ án từ các tiêu chí trên màn hình. Click 

, chương trình sẽ hiển thị danh sách các vụ án phù hợp với tiêu chí đó. 

 
 

– Bước 3: Đánh dấu chọn vụ án cần xóa  

 

– Bước 4: Click , chương trình hiển thị thông báo xác nhận xóa 

 

– Nếu chưa chọn bản ghi nào, click , chương trình sẽ hiển thị thông báo 
sau: 

 

– Bước 5: Đồng ý xóa, Click , thông tin về thụ lý GĐT/TT của vụ án sẽ bị 
xóa khỏi hệ thống. 

Không đồng ý xóa, click , thông tin về thụ lý GĐT/TT vụ án sẽ không bị 
xóa khỏi hệ thống 

II.3.3.6.2. Cập nhật thông tin 
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– Bước 1: Từ meu, chọn Quản lý án hình sựàKiểm sát thi hành ánàCập nhật thông 
tin 

 
– Bước 2: Chương trình hiển thị màn hình tìm kiếm vụ án  

 

– Bước 3: Nhập các thông tin tìm kiếm vụ án hoặc chọn từ , click , 
chương trình sẽ hiển thị danh sách các bản ghi phù hợp với tiêu chí đã chọn. 

 
– Bước 4: Đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  chọn tương ứng với bản 

ghi đó 

II.3.3.6.2.1-1. Bị cáo 

– Bước 1: Click chọn tương ứng với (bị cáo), chương trình hiển thị màn hình cập nhật 
bị can/bị cáo thụ lý 

 
– Bước 2: Chọn bị can/bị cáo tương ứng bằng cách đánh dấu chọn vào ô checkbox  

  Nếu  không chọn bản ghi, có thể bỏ chọn bằng cách tích lại vào ô      
checkbox này . 



VKS-QLAHS: Tài liệu Hướng dẫn sử dụng v 1.0  

04.01-BM/PM/HDCV/FIS 1/1 Internal Use Trang 73/156 

– Bước 3: Click , chương trình sẽ lưu lại danh sách bị can/bị cáo của vụ án 
vào csdl. 

– Người dùng có thể xem chi tiết thông tin về vụ án của bị can/bị cáo này bằng cách 
click vào biểu tượng xem chi tiết  

 

II.3.3.6.2.1-2. Người thụ lý 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án, đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô 
Chọn tương ứng với bản ghi đó 

 
– Bước 2: Click Chọn (Người thụ lý), chương trình hiển thị màn hình cập nhật người 

thụ lý cho vụ án 

– Bước 3: Chọn người thụ lý bằng cách đánh dấu chọn vào ô checkbox  

– Nếu  không chọn, có thể bỏ chọn bằng cách tích lại vào ô checkbox này  

– Bước 4: Click , chương trình sẽ lưu lại danh sách người thụ lý của vụ án 
vào CSDL 

II.3.3.6.2.1-3. Quyết định bị cáo 
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II.3.3.6.2.1.3.1. Thêm mới quyết định bị cáo 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án, đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  
chọn tương ứng với bản ghi đó 

 
– Bước 2: Click  (Quyết định bị cáo), chương trình hiển thị màn hình nhập 

quyết định bị cáo: 

 
– Bước 3: Chọn quyết định từ  

 
– Bước 4: Click Chọn để chọn 1 quyết đinh, chương trình quay về màn hình thêm 

mới 

 
– Bước 5: Chọn bị cáo từ  
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– Bước 6: Click Chọn, chương trình quay về màn hình tìm kiếm 

 
– Bước 7: Nhập thông tin cho quyết định, những trường bắt buộc là các trường có dấu 

(*), click , chương trình sẽ lưu thông tin vào csdl 

–  Nếu không nhập thông tin vào các trường bắt buộc, click , chương    
trình sẽ hiển thị thông báo lỗi: 

 

II.3.3.6.2.1.3.2. Sửa quyết định bị cáo 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án, đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  
chọn tương ứng với bản ghi đó 

 
– Bước 2: Click  (quyết định bị cáo), màn hình hiển thị danh sách các quyết 

định của bị can 



VKS-QLAHS: Tài liệu Hướng dẫn sử dụng v 1.0  

04.01-BM/PM/HDCV/FIS 1/1 Internal Use Trang 76/156 

 
– Bước 3: Click sửa tương ứng với một quyết định.  

 

– Bước 4: Nhập các thông tin cần sửa. Click , chương trình lưu thông tin 
vào CSDL 

II.3.3.6.2.1.3.3. Xóa quyết định bị cáo 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án, đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  
chọn tương ứng với bản ghi đó 

 
– Bước 2: Click sửa xóa 

 
– Bước 3: Chọn 1 quyết định. Click , chương trình hiển thị thông báo xác nhận 

xóa 
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– Bước 4: Đồng ý xóa, click . Nếu không click  

II.3.3.6.2.1-4. Quyết định thi hành án 

II.3.3.6.2.1.4.1. Cập nhật 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm vụ án, đánh dấu chọn 1 bản ghi bằng cách tích vào ô  
chọn tương ứng với bản ghi đó 

 

– Bước 2: Click  (Quyết định thi hành án), chương trình hiển thị màn hình 
cập nhật quyết định thi hành án 

 
– Bước 3: Cập nhật quyết định thi hành án cho bị can, bị cáo. Sau đó click 

, chương trình lưu thông tin vào CSDL. 

– Bước 4: Nếu muốn hủy thi hành án: click , chương trình hiển 
thị thông báo 

 

– Bước 5: Đồng ý hủy, click , chương trình sẽ hủy bản ghi này. Nếu 

không đồng ý hủy, click , chương trình sẽ không xóa bản ghi này. 

– Bước 6: Click  để thoát khỏi form này. 
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II.3.3.7.  Chức năng kháng cáo 

II.3.3.7.1. Thêm mới kháng cáo 

– Bước 1: Click , chương trình hiển thị màn hình thêm mới: 

 

– Bước 2: Nhập thông tin về vụ án cần tìm. Click  Chọn vụ án, chương trình hiển 
thị form tìm kiếm vụ án: 

 

– Bước 3: Nhập các tiêu chí cần tìm, click . Chương trình hiển thị danh sách 
các vụ án để người dùng chọn,  

– Bước 4: Chọn 1 vụ án, click   

– Bước 5: Nhập các thông tin kháng cáo cho vụ án, những trường có dấu (*) là bắt 
buộc, không được để trống. 

 
– Nếu không nhập thông tin vào các trường bắt buộc, chương trình sẽ hiển thị thông 

báo lỗi: 

 

– Bước 6: Click , chương trình lưu thông tin vào csdl. 

– Bước 7: Click  để đóng form này 

II.3.3.7.2. Sửa kháng cáo 
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– Bước 1: Nhập các thông tin về vụ án cần tìm. Click  

 
– Bước 2: Đánh dấu chọn 1 vụ án: 

 

– Bước 3: Click  tương ứng với vụ án này 

 

– Bước 4: Nhập các thông tin cần sửa, click , chương trình hiển thị thông 
báo xác nhận việc cập nhật thông tin. 

 

– Bước 5: Click , chương trình sẽ lưu thông tin đã sửa vào CSDL. Nếu 

không chấp nhận sửa, click . 

II.3.3.7.3. Xóa kháng cáo 

– Bước 1: Nhập các thông tin về vụ án cần tìm. Click  
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– Bước 2: Đánh dấu chọn 1 vụ án: 

 

– Bước 3: Click  tương ứng với bản ghi này 

– Nếu chưa chọn bản ghi nào, click , chương trình sẽ hiển thị thông báo: 

 
– Bước 4: Chương trình hiển thị thông báo xác nhận xóa 

 

– Bước 5: Đồng xóa, click , bản ghi sẽ bị xóa khỏi hệ thống. Còn không 

click , bản ghi không bị xóa khỏi hệ thống. 

II.3.3.8.  Chức năng kháng nghị 

II.3.3.8.1. Thêm mới kháng nghị 

– Bước 1: Click , chương trình hiển thị màn hình thêm mới: 

 
– Bước 2: Chọn vụ án từ  “Chọn vụ án”: 
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– Bước 3: Nhập thông tin về vụ án cần tìm. Click , chương trình hiển thị 
danh sách các vụ án, người dùng chọn 1 vụ án cần thêm. 

 
– Bước 4:  Click  tương ứng với 1 vụ án: 

 
– Bước 4: Nhập các thông tin kháng nghị cho vụ án, những trường có dấu (*) là bắt 

buộc, không được để trống. 

– Bước 5: Click , chương trình lưu thông tin vào CSDL. 

– Bước 6: Click  để đóng form này 

II.3.3.8.2. Sửa kháng nghị 

– Bước 1: Nhập các thông tin về vụ án cần tìm. Click , chương trình hiển 
thị danh sách các vụ án có tiêu chí cần tìm tương ứng 
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– Bước 2: Đánh dấu chọn 1 vụ án: 

 
– Bước 3: Click  tương ứng với vụ án này 

 

– Bước 4: Nhập các thông tin cần sửa, click , chương trình hiển thị thông 
báo xác nhận việc cập nhật thông tin. 

 

– Bước 5: Click , chương trình sẽ lưu thông tin đã sửa vào CSDL. Nếu 

không chấp nhận sửa, click . 

II.3.3.8.3. Xóa kháng nghị 

– Bước 1: Nhập các thông tin về vụ án cần tìm. Click  
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– Bước 2: Đánh dấu chọn 1 vụ án: 

 

– Bước 3: Click  tương ứng với bản ghi này 

– Nếu chưa chọn bản ghi nào, click , chương trình sẽ hiển thị thông báo: 

 
– Bước 4: Chương trình hiển thị thông báo xác nhận xóa 

 

– Bước 5: Đồng xóa, click , bản ghi sẽ bị xóa khỏi hệ thống. Còn không 

click , bản ghi không bị xóa khỏi hệ thống 

II.3.3.9.  Chức năng Chuyển án 

II.3.3.9.1. Thêm mới chuyển án 

– Bước 1: Click , chương trình hiển thị màn hình thêm mới: 
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– Bước 2: Chọn vụ án từ  “Chọn vụ án”: 

 

– Bước 3: Nhập thông tin về vụ án cần tìm. Click , chương trình hiển thị 
danh sách các vụ án, người dùng chọn 1 vụ án cần thêm. 

 
– Bước 4:  Click  tương ứng với 1 vụ án: 

 
– Bước 4: Nhập các thông tin kháng nghị cho vụ án, những trường có dấu (*) là bắt 

buộc, không được để trống. 

– Bước 5: Click , chương trình lưu thông tin vào CSDL. 
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– Bước 6: Click  để đóng form này 

II.3.3.9.2. Sửa  

– Bước 1: Nhập các thông tin về vụ án cần tìm. Click , chương trình hiển 
thị danh sách các vụ án có tiêu chí cần tìm tương ứng 

 
– Bước 2: Đánh dấu chọn 1 vụ án: 

 

– Bước 3: Click  tương ứng với vụ án này 

 

– Bước 4: Nhập các thông tin cần sửa, click , chương trình hiển thị thông 
báo xác nhận việc cập nhật thông tin. 

 

– Bước 5: Click , chương trình sẽ lưu thông tin đã sửa vào CSDL. Nếu 

không chấp nhận sửa, click . 

II.3.3.9.3. Xóa  

– Bước 1: Nhập các thông tin về vụ án cần tìm. Click  
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– Bước 2: Đánh dấu chọn 1 vụ án: 

 

– Bước 3: Click  tương ứng với bản ghi này 

– Nếu chưa chọn bản ghi nào, click , chương trình sẽ hiển thị thông báo: 

 
– Bước 4: Chương trình hiển thị thông báo xác nhận xóa 

 

– Bước 5: Đồng xóa, click , bản ghi sẽ bị xóa khỏi hệ thống. Còn không 

click , bản ghi không bị xóa khỏi hệ thống 

II.3.3.10.  Chức năng Nhận án 

II.3.3.10.1. Thêm mới  

– Bước 1: Click , chương trình hiển thị danh sách các vụ án đã được chuyển 
lên tòa. 
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– Bước 2: Chọn 1 vụ án, click , chương trình hiển thị màn hình xem thông 
tin nhận án 

 
 

– Bước 3::  Nhập các thông tin nhận án, những trường có dấu (*) là bắt buộc, không 
được để trống. 

– Bước  4: Click , chương trình lưu thông tin vào CSDL. 

– Bước 5 Click  để đóng form này 

II.3.3.10.2. Sửa  

– Bước 1: Nhập các thông tin về vụ án cần tìm. Click , chương trình hiển 
thị danh sách các vụ án có tiêu chí cần tìm tương ứng 
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– Bước 2: Chọn 1 vụ án, click , chương trình hiển thị màn hình xem thông 
tin nhận án 

 
 

– Bước 3::  Nhập các thông tin nhận án, những trường có dấu (*) là bắt buộc, không 
được để trống. 

– Bước  4: Click , chương trình hỏi: 

 

 Đồng ý cập nhật, click  . Còn không click  

– Bước 5 Click  để đóng form này 

II.3.3.10.3. Trả lại 

– Bước 1: Nhập các thông tin về vụ án cần tìm. Click  

 
– Bước 2: Đánh dấu chọn 1 vụ án: 

 

– Bước 3: Click  tương ứng với bản ghi này 

– Nếu chưa chọn bản ghi nào, click , chương trình sẽ hiển thị thông báo: 
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– Bước 4: Chương trình hiển thị thông báo xác nhận xóa 

 

– Bước 5: Đồng xóa, click , bản ghi sẽ bị xóa khỏi hệ thống. Còn không 

click , bản ghi không bị xóa khỏi hệ thống. 

II.3.3.11.  Chức năng tách bị can 

– Bước 1: Chọn chức năng Tách bị can từ menu 

 
– Bước 2: Nhập tiêu chí tìm kiếm vụ án, click Tìm kiếm 

 
– Bước 3: Chọn vụ án để tách vụ, Click  
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– Bước 4: Click ”Chọn vụ án” để thực hiện tìm kiếm tên vụ án muốn tách hoặc 
nhập trực tiếp  mã vụ án  vào ô “mã vụ án mới” 

– Bước 5: Nhập ngày tách, những trường có dấu * là bắt buộc phải nhập, nếu không 
nhập thông tin vào các trường bắt buộc, chương trình sẽ hiển thị thông báo lỗi: 

 

– Bước 6: Click để lưu lại thông tin vụ án mới được tách vào CSDL 

II.3.3.12.  Chức năng Cập nhật thông tin mới 

– Bước 1: Chọn chức năng Update TT mới từ menu 

 
– Bước 2: Nhập tiêu chí tìm kiếm vụ án, click Tìm kiếm 

 
– Bước 3: Lựa chọn tên vụ án để cập nhật thông tin. Click  

– Bước 4: Hiển thị thông báo xác nhận 
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Nếu đồng ý click , chương trình sẽ update thông tin,  ngược lại click 

 

II.3.4. Phân hệ giám sát thực hiện 

II.3.5. Phân hệ giám sát thực hiện 

Trên danh mục các chức năng chọn chức năng Giám sát thực hiện để vào giao diện phân hệ 
giám sát thực hiện. 

 

II.3.5.1.  Thông tin thụ lý 

II.3.5.1.1. Báo cáo tình hình thụ lý sắp hết hạn 

– Bước 1: Trong phần thông tin thụ lý, chọn Báo cáo tình hình thụ lý sắp hết hạn 

 
– Bước 2: Nhập các thông số theo yêu cầu để kết xuất báo cáo 
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– Bước 3: Nhấn nút Báo cáo để hiển thị báo cáo, hoặc nhấn nút Đóng nếu không 
muốn thực hiện báo cáo 

 

II.3.5.1.2. Báo cáo tình hình thụ lý quá hạn 

Tương tự như phần Báo cáo tình hình thụ lý sắp hết hạn 

II.3.5.1.3. Báo cáo tình hình thụ lý quá hạn luật định 

Tương tự như phần Báo cáo tình hình thụ lý sắp hết hạn 

II.3.5.2.  Thông tin vụ án 

II.3.5.2.1. Danh sách các vụ án thuộc thẩm quyền của đơn vị  (lọc theo 
ngày khởi tố) 

– Bước 1: Trong phần Thông tin vụ án, chọn DS các vụ án thuộc thẩm quyền của đơn 
vị (lọc theo ngày khởi tố) 

 
– Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết để hiển thị báo cáo 
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– Bước 3: Nhấn nút Báo cáo nếu muốn hiển thị báo cáo, nhấn nút Quay lại nếu muốn 
quay lại giao diện trước. 

 

II.3.5.2.2. Báo cáo tình hình thụ lý mới các vụ án trong các giai đoạn 

– Bước 1: Trong phần Thông tin vụ án chọn chức năng Báo cáo tình hình thụ lý mới 
vụ án trong các giai đoạn 

 
– Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết để thực hiện báo cáo theo yêu cầu 

 
– Bước 3: Nhấn nút Báo cáo để hiển thị báo cáo, hoặc nhấn nút Quay lại nếu muốn 

quay lại giao diện trước. 
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II.3.5.2.3. Báo cáo tình hình xử lý thụ lý các vụ án trong các giai đoạn 

Tương tự như phần Báo cáo tình hình thụ lý mới các vụ án trong các giai đoạn. 

II.3.5.2.4. Danh sách các vụ án chưa xử lý trong các giai đoạn (số còn lại) 

Tương tự như phần Danh sách các vụ án thuộ thẩm quyền của đơn vị (lọc theo ngày khởi tố). 

II.3.5.2.5. Báo cáo tình hình thụ lý mới các vụ án trong các giai đoạn, theo 
loại vụ án 

Tương tự như phần Danh sách các vụ án thuộ thẩm quyền của đơn vị (lọc theo ngày khởi tố). 

II.3.5.2.6. Báo cáo tình hình thụ lý mới các vụ án trong các giai đoạn, theo 
điều luật 

Tương tự như phần Báo cáo tình hình thụ lý mới các vụ án trong các giai đoạn. 

II.3.5.2.7. Báo cáo tình hình thụ lý mới các vụ án trong các giai đoạn, theo 
nhóm vụ án 

Tương tự như phần Báo cáo tình hình thụ lý mới các vụ án trong các giai đoạn. 

II.3.5.3.  Thông tin điều luật 

– Bước 1:  Chọn Báo cáo thông tin điều luật 

 
– Bước 2: Nhập các thông tin theo yêu cầu lấy báo cáo, người sử dụng có thể thay đổi 

Từ ngày/đến ngày bằng cách nhập trực tiếp hoặc nhấn vào nút Chọn ngày để lựa 
chọn. Tương tự, mã VKS cũng có thể nhập trực tiếp hoặc chọn từ Nút chọn danh 
mục VKS. 

–  
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–  Bước 3:  Chọn VKS từ danh mục VKS đã có bằng cách nhập từ khóa vào ô Tìm 

kiếm (có thể tìm theo mã VKS hoặc theo tên VKS), sau đó nhấn nút Đồng ý để chấp 
nhận hoặc nhấn nút Bỏ qua để trở về giao diện trước đó. 

–  

 
– Bước 4: Nhấn nút Báo cáo để thực hiện kết xuất ra báo cáo, hoặc nhấn nút Đóng 

nếu không muốn thực hiện báo cáo. 

 

II.3.5.4.  Thông tin hình phạt 
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– Bước 1: Chọn Báo cáo thông tin hình phạt 

 
– Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết để kết xuất báo cáo theo yêu cầu. 

 
– Bước 3:  

Nhấn nút Chọn danh mục hình phạt, nhập từ khóa tìm kiếm vào (theo mã hoặc theo 
tên), nhấn nút  Tìm kiếm. 

 
– Nhấn nút Chọn để lựa chọn hình phạt 
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– Nhấn nút Đóng để trở về giao diện nhập các thông tin cho báo cáo 

– Bước 4: Nhấn nút Báo cáo để thực hiện kết xuất ra báo cáo, hoặc nhấn nút Đóng 
nếu không muốn thực hiện báo cáo. 

 

II.3.5.5.  Thông tin quyết định 

II.3.5.5.1. Báo cáo thông tin  quyết định theo loại quyết định 

– Bước 1: Chọn Báo cáo thông tin quyết định theo loại quyết định 



VKS-QLAHS: Tài liệu Hướng dẫn sử dụng v 1.0  

04.01-BM/PM/HDCV/FIS 1/1 Internal Use Trang 98/156 

 
– Bước 2:  Nhập các thông tin cần thiết để thực hiện báo cáo 

 
– Bước 3: Nhấn nút Chọn danh mục quyết định 

– Chọn loại quyết định 

– Nhấn nút Chọn để lựa chọn một quyết định cụ thể 

– Nhấn nút Đóng để trở về giao diện trước 
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– Bước 4: Nhấn nút Báo cáo để thực hiện kết xuất ra báo cáo, hoặc nhấn nút Đóng 
nếu không muốn thực hiện báo cáo. 

 

II.3.5.5.2. Báo cáo thông tin quyết định quá hạn 

Tương tự như phần Báo cáo thông tin quyết định theo loại quyết định 

II.3.5.5.3. Báo cáo thông tin quyết định sắp hết hạn 

Tương tự như phần Báo cáo thông tin quyết định theo loại quyết định 

II.3.5.6.  Thông tin bị can 

II.3.5.6.1. Báo cáo thông tin về bị can 

– Bước 1: Trong phần Thông tin bị can, chọn chức năng Báo cáo thông tin về bị can 

 
– Bước 2: Nhập các thông tin để kết xuất báo cáo theo yêu cầu 
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– Bước 3: Nhấn nút Báo cáo để hiển thị báo cáo, nhấn nút Quay lại để trở về giao 

diện trước. 

 

II.3.5.6.2. Báo cáo thông tin bị can mới theo án 

Tương tự phần Báo cáo thông tin về bị can 

II.3.5.6.3. Báo cáo thông tin bị can mới khởi tố 

Tương tự phần Báo cáo thông tin về bị can 

II.3.5.6.4. Báo cáo thông tin bị can mới khởi tố là đảng viên 

Tương tự phần Báo cáo thông tin về bị can 

II.3.5.6.5. Báo cáo thông tin bị can mới khởi tố chưa thành niên 

Tương tự phần Báo cáo thông tin về bị can 

II.3.5.6.6. Danh sách các báo cáo Công an đã đề nghị truy tố mà VKS 
không thụ lý cùng tháng 

– Bước 1: Trong phần Thông tin vụ án, nhấn chọn DS các BC Công an đã đề nghị 
truy tố mà VKS không thụ lý cùng tháng. 
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– Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết để kết xuất báo cáo 

 
– Bước 3: Nhấn nút Báo cáo để hiển thị báo cáo, nhấn nút Quay lại để trở về giao 

diện trước. 

 

II.3.5.6.7. Danh sách các báo cáo VKS đã truy tố mà Tòa không thụ lý cùng 
tháng 

Tương tự như phần Danh sách các báo cáo Công an đã đè nghị truy tố mà VKS không thụ lý 
cùng tháng 

II.3.5.6.8. Danh sách các báo cáo Công an không đề nghị truy tố mà VKS 
thụ lý 

Tương tự như phần Danh sách các báo cáo Công an đã đè nghị truy tố mà VKS không thụ lý 
cùng tháng 

II.3.5.6.9. Danh sách các báo cáo VKS không truy tố mà Tòa thụ lý 

Tương tự như phần Danh sách các báo cáo Công an đã đè nghị truy tố mà VKS không thụ lý 
cùng tháng 
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II.3.5.6.10. Báo cáo thông tin quá hạn tạm giữ bị can 

– Bước 1: Trong  phần Thông tin bị can, chọn chức năng Báo cáo thông tin qua hạn 
tạm giữ bị can. 

 
– Bước 2: Nhập các thông số để hiển thị báo cáo theo yêu cầu 

 
– Bước 3: Nhấn nút Báo cáo để hiển thị báo cáo, nhấn nút Quay lại để trở về giao 

diện trước. 

 

II.3.5.6.11. Báo cáo thông tin quá hạn tạm giam bị can 

Tương tự như phần Báo cáo thông tin quá hạn tạm giữ bị can 

II.3.5.6.12. Báo cáo thông tin bị can không chọn điều luật chính 

Tương tự như phần Báo cáo thông tin quá hạn tạm giữ bị can 

II.3.5.6.13. Báo cáo thông tin bị can đã xét xử sơ thẩm không nhập hình 
phạt 

Tương tự như phần Báo cáo thông tin quá hạn tạm giữ bị can 

II.3.5.7.  Thông tin kháng nghị 

– Bước 1: Chọn Báo cáo thông tin kháng nghị 
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– Bước 2: Nhập các thông tin để kết xuất báo cáo theo yêu cầu 

 
– Bước 3: Nhấn nút Báo cáo để thực hiện kết xuất báo cáo, nhấn nút Đóng để đóng 

màn hình. 

 

II.3.5.8.  Thông tin kháng cáo 

Tương tự phần Thông tin kháng nghị 

II.3.5.9.  Thông tin bàn giao 
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II.3.5.9.1. Báo cáo thông tin về bàn giao hồ sơ Cơ quan điều tra – Viện 
kiểm sát 

– Bước 1: Nhấn chọn Báo cáo thông tin về bàn giao hồ sơ Cơ quan điều tra – VKS 

– Bước 2: Nhập thông tin cần thiết để kết xuất báo cáo 

 
– Bước 3: Nhấn nút Báo cáo để kết xuất báo cáo, hoặc nhấn nút Đóng để đóng lại giao 

diện. 

 

II.3.5.9.2. Báo cáo thông tin về bàn giao hồ sơ Viện kiểm sát - Viện kiểm 
sát 

Tương tự như Báo thông tin về bàn giao hồ sơ Viện kiểm sát – Cơ quan điều tra 

II.3.5.9.3. Báo cáo thông tin về bàn giao hồ sơ Viện kiểm sát – Tòa án 

Tương tự như Báo thông tin về bàn giao hồ sơ Viện kiểm sát – Cơ quan điều tra 

II.3.6. Phân hệ tra cứu thông tin 

Trên menu danh mục chính chọn chức năng Tra cứu thông tin 

II.3.6.1.  Tra cứu thông tin thụ lý 
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– Bước 1: Chọn chức năng Thụ lý 

 
– Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết để thực hiện tìm kiếm 

 
– Bước 3: Nhấn nút Tìm kiếm để thực hiện tìm kiếm  
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II.3.6.2.  Tra cứu thông tin quyết định 

– Bước 1: Nhấn chọn chức năng Quyết định 

 
– Bước 2: Nhập thông tin để thực hiện tra cứu 

– Bước 3:  Nhấn nút Tìm kiếm 
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II.3.6.3.  Tra cứu thông tin kháng nghị 

– Bước 1: Nhấn chọn chức năng Kháng nghị 

 
– Bước 2:  Nhập các thông tin để tìm kiếm 

– Bước 3: Nhấn nút Tìm kiếm 

 

II.3.6.4.  Tra cứu thông tin kháng cáo 

Tương tự như Tra cứu thông tin kháng nghị 

II.3.6.5.  Tra cứu thông tin bị can 

– Bước 1: Nhấn vào chức năng Bị can 
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– Bước 2: Nhập thông tin để tìm kiếm 

– Bước 3: Nhấn nút Tìm kiếm 

 

II.3.6.6.  Tra cứu thông tin điều luật 

– Bước 1: Nhấn vào chức năng Bị can 
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– Bước 2: Nhập thông tin để tìm kiếm. Các thông tin để tìm kiếm hoàn toàn tương tự 
như các phần tra cứu ở trên, riêng phần Chọn tội danh có khác biệt nên sẽ được trình 
bày chi tiết hơn 

– Nhấn nút Chọn tội danh 

 
– Nhập thông tin từ khóa để tìm kiếm 

 
– Nhấn nút Tìm kiếm 

– Sau khi đã lựa chọn được tội danh phù hợp nhấn nút Chọn, nếu không muốn chọn 
tội danh nhấn nút Đóng để trở về giao diện trước đó 

 
– Bước 4: Nhấn nút Tìm kiếm 
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II.3.6.7.  Tra cứu thông tin hình phạt 

Tương tự như chức năng Tra cứu thụ lý 

II.3.6.8.  Tra cứu thông tin bàn giao 

– Bước 1: Nhấn vào chức năng Bàn giao 

 
– Bước 2: Nhập các thông tin tìm kiếm 

– Bước 3: Chọn đơn vị giao: nhấn vào nút Chọn đơn vị giao, nhập mã (hoặc tên) để 
tìm kiếm. Sau khi tìm kiếm được nhấn nút Đồng ý để chọn đơn vị hoặc nhấn nút 
Đóng để trở về giao diện trước 

 
– Chọn đơn vị nhận: tương tự như Chọn đơn vị giao 
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– Bước 3: Nhấn nút Tìm kiếm  

II.3.7. Phân hệ quản lý tạm giam, tạm giữ 

II.3.7.1.  Chức năng quản lý thông tin đối tượng 

– Bước 1: Từ menu của chương trình, chọn chức năng Tạm giam tạm giữàThông tin 
đối tượng. 

II.3.7.1.1. Thêm mới đối tượng 

– Bước 1: Click vào nút Thêm mới, chương trình hiển thị màn hình dưới: 

 
– Bước 2: Nhập các thông tin của đối tượng, trong đó các trường thông tin có dấu (*) 

là trường bắt buộc phải nhập, nếu không nhập khi click nút  Ghi lại thì chương trình 
sẽ hiển thị thông báo lỗi, ví dụ: 

 

– Bước 3: Tại trường nơi ĐKHKTT, lựa chọn  để chọn danh mục các địa danh 
cần nhập. 

– Bước 4: Tại trường Viện Kiểm sát, lựa chọn  để tìm VKS cần nhập. 

– Bước 5: Sau khi nhập xong thông tin, click nút Ghi lại, chương trình sẽ kiểm tra 
tính hợp lệ của các trường thông tin, nếu mọi thông tin đều đúng và đối tượng này 
chưa có trong hệ thống, thì chương trình sẽ hiển thị thông báo Thêm mới thành công 

II.3.7.1.2. Tìm kiếm đối tượng 

– Bước 1: Click vào nút , chương trình hiển thi form tìm kiếm đối tượng: 
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– Bước 2: Nhập các tiêu chí đầu vào để tìm kiếm đối tượng cần lấy thông tin, click 

nút Tìm kiếm, chương trình sẽ hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí đầu 
vào đó. 

–      VD: tìm kiếm những bản ghi có tên “Thông”, nhập từ “Thông’ vào tường Họ và 
tên,   sau đó click nút Tìm kiếm, chương trình sẽ hiển thị danh sách các bản ghi thỏa 
mãn điều kiện này: 

 
– Người dùng có thể lựa chọn cách hiển thị số bản ghi trên một trang bằng cách lựa 

chọn số bản ghi trên combobox Hiển thị: 

 

II.3.7.1.3. Cập nhật thông tin đối tượng 

– Bước 1: Click vào nút Sửa, chương trình hiển thị form tìm kiếm đối tượng: 
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– Bước 2: Thay đổi các thông tin cần cập nhập, trong đó các trường thông tin có dấu 

(*) là trường bắt buộc nhập rôi nhấn nút  

 
 

– Nếu không nhập các trường bắt buộc, khi click nút   thì chương trình sẽ   
hiển thị thông báo lỗi, ví dụ: không nhập ngày sinh, chương trình hiển thị thông báo 
sau: 

 

II.3.7.1.4. Chức năng xóa đối tượng 

 

– Bước 1: Chọn 1 bản ghi bằng cách check vào ô checkbox tương ứng với bản ghi cần 

chọn. Click  nút . VD: chọn xóa đối tượng “Nguyễn Văn Thông” 
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– Nếu không tích vào ô check box, click Xóa, chương trình sẽ hiển thị thông báo: 

 
– Bước 2: Chương trình hiển thị thông báo xác nhận xóa 

 
– Bước 3: Đồng ý xóa, người dùng click OK, bản ghi sẽ được xóa khỏi hệ thống. 

Không đồng ý xóa, người dùng click Cancel, bản ghi không bị xóa khỏi hệ thống. 

II.3.7.2.  Chức năng quản lý tạm giữ 

II.3.7.2.1. Đối tượng tạm giữ 

Bước 1: Từ menu của chương trình, chọn chức năng Tạm giam tạm giữàquản lý tạm 
giữàĐối tượng tạm giữ 
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II.3.7.2.1.1-1. Thêm mới đối tượng tạm giữ 

– Bước 1: Click vào nút , chương trình hiển thị màn hình dưới: 

 
– Bước 2: Tìm kiếm đối tượng bằng cách chọn tiêu chí trên màn hình. VD: click  

chọn đối tượng, chương trình hiển thị màn hình tìm kiếm đối tượng: 

 
– Bước 3: Nhập thông tin cần tìm kiếm, VD: tìm những đối tượng tạm giữ có tên 

“Thông”, nhập từ “Thông” vào ô Họ và tên, chương trình hiển thị danh sách các bản 
ghi thỏa mãn điều kiện này: 

 
– Bước 4: Chọn 1 đối tượng và click Chọn tương ứng với đối tượng đó. Chương trình 

quay lại màn hình nhập thông tin tạm giữ cho đối tượng này, VD: chọn đối tượng 
Nguyễn Tiến Thông: 
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– Bước 5: Nhập các thông tin đối tượng tạm giữ, trong đó các trường thông tin có dấu 

(*) là trường bắt buộc phải nhập.  

– Nếu không nhập thông tin ở các trường bắt buộc, khi click nút  , chương 
trình sẽ hiển thị thông báo lỗi, ví dụ:  

 

– Bước 6: Sau khi nhập xong thông tin, click nút , chương trình sẽ kiểm tra 
tính hợp lệ của các trường thông tin, nếu mọi thông tin đều hợp lệ thì chương trình 

sẽ hiển thị thông báo  

II.3.7.2.1.1-2. Tìm kiếm đối tượng tạm giữ 

– Bước 1: Nhập các tiêu chí đầu vào để tìm kiếm đối tượng cần lấy thông tin, click 

nút , chương trình sẽ hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí đầu 
vào đó. VD: tìm những đối tượng có tên “Việt”, gõ từ “Việt” vào ô Họ và tên, sau 

đó click nút : 
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– Người dùng có thể lựa chọn cách hiển thị số bản ghi trên một trang bằng cách chọn 
số bản ghi trên combobox Hiển thị 

 

II.3.7.2.1.1-3. Cập nhật đối tượng tạm giữ 

– Bước 1: Chọn 1 bản ghi bằng cách check vào ô checkbox tương ứng với bản ghi cần 
chọn.  

 
– Bước 2: Click Sửa (thông tin tạm giữ) 

 
– Bước 3: Nhập nội dung cần sửa, trong đó các trường thông tin có dấu (*) là trường 

bắt buộc phải nhập. Nếu không nhập các trường bắt buộc, khi click nút   
thì chương trình sẽ hiển thị thông báo lỗi, ví dụ: không nhập ngày bắt tạm giữ. Click 

, chương trình hiển thị thông báo sau: 
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– Bước 4: Click thêm mới (cập nhật quyết định tạm giữ), chương trình hiển thị màn 

hình thêm mới 

 
– Bước 5: Nhập các thông tin về lệnh giữ, trong đó các trường thông tin có dấu (*) là 

trường bắt buộc phải nhập. Click  

– Bước 6: Click  để lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu 

II.3.7.2.1.1-4. Xóa một quyết định tạm giữ 

– Bước 1: Chọn 1 bản ghi bằng cách check vào ô checkbox tương ứng với bản ghi cần 
chọn. 

 
– Bước 2: Click Sửa/Xóa (quyết định tạm giữ), chương trình hiển thị chi tiết quyết 

định tạm giữ của đối tượng này 
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– Bước 3: Click Xóa, chương trình hiển thị thông báo xác nhận việc xóa 

 
– Bước 4: Click OK, đồng ý xóa, quyết định sẽ được xóa khỏi hệ thống. Nếu không 

đồng ý xóa, click Cancel, quyết định không bị xóa khỏi hệ thống 

II.3.7.2.1.1-5. Xóa thông tin tạm giữ 

– Bước 1: Chọn 1 bản ghi bằng cách check vào ô tương ứng với bản ghi cần chọn. 

 
– Bước 2: Click SửaXóa (thông tin tạm giữ), chương trình hiển thị chi tiết thông báo 

xác nhận xóa: 

 
– Bước 3: Click OK, đồng ý xóa, quyết định sẽ được xóa khỏi hệ thống. Nếu không 

đồng ý xóa, click Cancel. 

II.3.7.2.2. Tạm giữ trốn 

Bước 1: Từ menu của chương trình, chọn chức năng Tạm giam tạm giữàQuản lý tạm giữà 
Tạm giữ trốn. 
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II.3.7.2.2.1-1. Thêm mới đối tượng trốn 

– Bước 1: Click vào nút , chương trình hiển thị màn hình dưới: 

 
– Bước 2: Chọn đối tượng cần tìm từ  “Chọn đối tượng”. Chương trình hiển thị 

màn hình tìm kiếm: 

 
– Bước 3: Nhập thông tin về đối tượng cần tìm trong các tiêu chí tìm kiếm có sẵn. 

VD: tìm kiếm đối tượng có tên “Việt”, gõ từ  “Việt” vào ô Họ và tên: 
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– Bước 4:  Chọn 1 đối tượng và click Chọn tương ứng. Chương trình quay lại màn 
hình nhập thông tin trốn. 

 
– Bước 5: Nhập các thông tin đối tượng tạm giữ, trong đó các trường thông tin có dấu 

(*) là trường bắt buộc phải nhập. Click  . 

– Nếu không nhập thông tin vào trường bắt buộc, khi click nút   thì chương 
trình sẽ hiển thị thông báo lỗi, ví dụ: 

 

II.3.7.2.2.1-2. Tìm kiếm đối tượng tạm giữ trốn 

– Bước 1: Nhập các tiêu chí đầu vào để tìm kiếm đối tượng cần lấy thông tin, click 
nút Tìm kiếm, chương trình sẽ hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí đầu 
vào đó. Vd tìm những đối tượng có tên “Việt” 

 
Người dùng có thể lựa chọn cách hiển thị số bản ghi trên một trang bằng cách chọn trên 
combobox hiển thị 

 

II.3.7.2.2.1-3. Cập nhật thông tin đối tượng tạm giữ trốn 

 

– Bước 1: Nhập các tiêu chí đầu vào để tìm kiếm đối tượng cần cập nhập, click nút 

, chương trình sẽ hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí đầu 
vào đó.  
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– Bước 2: Click Sửa, chương trình hiển thị màn hình sửa thông tin  

 
– Bước 3: Nhập nội dung cần sửa, trong đó các trường thông tin có dấu (*) là trường 

bắt buộc phải nhập, click nút  . 

– Nếu không nhập các trường bắt buộc, khi click nút   thì chương trình sẽ 
hiển thị thông báo lỗi. 

II.3.7.2.2.1-4. Xóa đối tượng tạm giữ trốn 

– Bước 1: Nhập các thông tin tìm kiếm, click nút , để tìm kiếm đối tượng 
cần xóa. 

 
– Bước 2: Tích vào ô checkbox tương ứng với bản ghi cần chọn 

 

– Bước 3: Click . Chương trình hiển thị thông báo xác nhận xóa 
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– Bước 4: Click ok nếu đồng ý xóa, nếu không đồng ý xóa click cancel 

II.3.7.2.3. Tạm giữ chết 

– Bước 1: Từ menu của chương trình, chọn chức năng Tạm giam tạm giữàquản lý 
tạm giữà Tạm giữ chết 

 

II.3.7.2.3.1-1. Thêm mới đối tượng tạm giữ chết 

– Bước 1: Click vào nút , chương trình hiển thị màn hình dưới: 

 
– Bước 2: Chọn đối tượng từ . Chương trình hiển thị màn hình tìm kiếm đối tượng 

từ danh sách đã có 

 

– Bước 3: Nhập tiêu chí tìm kiếm. Click  . Vd: tìm kiếm những bản ghi có 
tên “Việt” 
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– Bước 4: Click Chọn tương ứng với bản ghi. Chương trình quay về màn hình nhập 

thông tin chết cho đối tượng này. Vd: chọn đối tượng “Lưu Văn Việt”: 

 
– Bước 5: Nhập các thông tin đối tượng tạm giữ, trong đó các trường thông tin có dấu 

(*) là trường bắt buộc phải nhập. Click  

– Nếu không nhập thông tin ở các trường bắt buộc, khi click nút  , chương 
trình sẽ hiển thị thông báo lỗi, ví dụ:  

 

II.3.7.2.3.1-2. Tìm kiếm đối tượng tạm giữ chết 

– Bước 1: Nhập các tiêu chí đầu vào để tìm kiếm đối tượng cần lấy thông tin, click 

nút , chương trình sẽ hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí đầu 
vào đó. Ví dụ tìm những đối tượng có tên “Nguyễn” 
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– Người dùng có thể lựa chọn cách hiển thị số bản ghi trên một trang bằng cách chọn 

trên combobox Hiển thị 

 

II.3.7.2.3.1-3. Cập nhật thông tin đối tượng tạm giữ chết 

– Bước 1: Sau khi tìm kiếm được đối tượng cần cập nhập. 

 
– Bước 2: Chọn 1 bản ghi bằng cách check vào ô checkbox tương ứng với bản ghi cần 

chọn.  

 
– Bước 3: Click sửa 
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– Bước 4: Nhập nội dung cần sửa, trong đó các trường thông tin có dấu (*) là trường 

bắt buộc phải nhập, click nút  . Nếu không nhập các trường bắt buộc, khi 

click nút   thì chương trình sẽ hiển thị thông báo lỗi. 

II.3.7.2.3.1-4. Xóa đối tượng tạm giữ chết 

– Bước 1: Tìm kiếm đối tượng cần xóa (tương tự như phần tìm kiếm) 

– Bước 2: Chọn 1 bản ghi bằng cách check vào ô checkbox tương ứng với bản ghi cần 
chọn 

 

– Bước 3: Click  

– Bước 4: Chương trình hiển thị thông báo xác nhận xóa 

 
– Bước 5: Click Ok nếu đống ý xóa, click cancel nếu không đồng ý xóa 

II.3.7.2.4. Tạm giữ bị kỷ luật 

– Bước 1: Từ menu của chương trình, chọn chức năng Tạm giam tạm giữàquản lý 
tạm giữà Tạm giữ bị kỷ luật 

 

II.3.7.2.4.1-1. Thêm mới đối tượng tạm giữ bị kỷ luật 

– Bước 1: Click vào nút , chương trình hiển thị màn hình dưới: 
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– Bước 2: Chọn đối tượng từ ”chọn đối tượng”, chương trình hiển thị màn hình 
tìm kiếm đối tượng: 

 
– Bước 3: Nhập thông tin để tìm kiếm đối tượng trong các tiêu chí đã có. Vd tìm các 

đối tượng “Việt”, gõ từ “Việt” vào ô Họ và tên. Chương trình hiển thị danh sách các 
bản ghi có từ Việt: 

 
– Bước 4: Click Chọn tương ứng với bản ghi. Chương trình quay về màn hình nhập 

thông tin kỷ luật. Vd chọn đối tượng “Lưu Văn Việt’: 
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– Bước 5: Nhập các thông tin đối tượng tạm giữ, trong đó các trường thông tin có dấu 

(*) là trường bắt buộc phải nhập. Click . 

– Nếu không nhập thông tin ở các trường bắt buộc, khi click nút  , chương 
trình sẽ hiển thị thông báo lỗi. 

 

II.3.7.2.4.1-2. Tìm kiếm đối tượng tạm giữ bị kỷ luật 

– Bước 1: Nhập các tiêu chí đầu vào để tìm kiếm đối tượng cần lấy thông tin, click 

nút , chương trình sẽ hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí đầu 
vào đó. Vd tìm những tất cả các đối tượng trong danh sách. 

 
– Người dùng có thể lựa chọn cách hiển thị số bản ghi trên một trang bằng cách chọn 

trên combobox hiển thị 

 

II.3.7.2.4.1-3. Cập nhật thông tin đối tượng tạm giữ bị kỷ luật  

– Bước 1: Tìm kiếm đối tượng cần cập nhập (tương tự phần tìm kiếm) 
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– Bước 2: Chọn 1 bản ghi bằng cách check vào ô checkbox tương ứng với bản ghi cần 
chọn. Click Sửa. 

 
– Bước 3: Chương trình hiển thị màn hình sửa thông tin. Người dùng nhập các thông 

tin cần sửa. Sau đó, click  

II.3.7.2.4.1-4. Xóa đối tượng tạm giữ bị kỷ luật 

– Bước 1: Tìm kiếm đối tượng cần xóa (tương tự như phần tìm kiếm) 

 
– Bước 2: Chọn 1 bản ghi bằng cách check vào ô checkbox tương ứng với bản ghi cần 

chọn. 

 
– Bước 3: Click Xóa tương ứng với bản ghi này. Chương trình hiển thị thông báo xác 

nhận việc xóa 

 
– Bước 4: Click Ok nếu đồng ý xóa, nếu không đồng ý xóa người dùng click cancel. 

II.3.7.2.5. Giải quyết tạm giữ 

Bước 1: Từ menu chọn Tạm giam tạm giữàQuản lý tạm giữà Giải quyết tạm giữ 
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II.3.7.2.5.1-1. Thêm mới giải quyết tạm giữ 

– Bước 1: Click vào nút , chương trình hiển thị màn hình dưới: 

 

– Bước 2: Nhập thông tin đối tượng để tìm kiếm đối tượng. Click , chương 
trình hiển thị danh sách các đối tượng tạm giam tạm giữ  

 
– Bước 3: Đánh dấu chọn đối tượng, nhấn nút Chọn đối tượng. chọn loại giải quyết, 

ngày GQ. Click Ghi lại 

 
– Bước 4: Hệ thống xác nhận nhận tính hợp lệ của thông tin nhập vào và lưu thông tin 

giải quyết đối tượng tạm giam, tạm giữ vào cơ sở dữ liệu 

II.3.7.2.5.1-2. Sửa thông tin giải quyết tạm giữ 

– Bước 1: Tìm kiếm đối tượng cần cập nhập thông tin 
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– Bước 2: Đánh dấu chọn 1 đối tượng. Click sửa 

– Bước 3: Nhập các thông tin cần sửa. Click Ghi lại  

– Bước 4: Hệ thống xác nhận nhận tính hợp lệ của thông tin nhập vào và lưu thông tin 
giải quyết đối tượng tạm giam, tạm giữ vào cơ sở dữ liệu 

II.3.7.2.5.1-3. Xóa thông tin giải quyết tạm giữ 

– . Bước 1: Tìm kiếm đối tượng cần xóa 

 
– Bước 2: Đánh dấu chọn 1 bản ghi. Click Xóa 

– Bước 3: Click Xóa tương ứng với bản ghi này. Chương trình hiển thị thông báo xác 
nhận việc xóa 

 
– Bước 4: Click Ok nếu đồng ý xóa, nếu không đồng ý xóa người dùng click cancel  

II.3.7.2.6. Chuyển đi nơi khác 

Bước 1: Từ menu chính, chọn tạm giam tạm giữàQuản lý tạm giữàChuyển đi nơi khác 

 

II.3.7.2.6.1-1. Thêm mới 

– Bước 1: Click vào nút , chương trình hiển thị màn hình dưới 



VKS-QLAHS: Tài liệu Hướng dẫn sử dụng v 1.0  

04.01-BM/PM/HDCV/FIS 1/1 Internal Use Trang 132/156 

 
– Bước 2: Nhập thông tin để tìm kiếm đối tượng trong các tiêu chí đã có. Click Tìm 

kiếm. Chương trình hiển thị danh sách các đối tượng theo tiêu chí đã chọn 

 
– Bước 3: Chọn 1 đối tượng. Click Chọn đối tượng, chương trình hiển thị màn hình 

thêm mới thông tin chuyển đi nơi khác cho đối tượng: 

 
– Bước 4: Nhập các thông tin chuyển đi nơi khác cho đối tượng này, những trường có 

dấu * là bắt buộc phải nhập. Click Ghi lại  

II.3.7.2.6.1-2. Sửa thông tin chuyển đi nơi khác 

– Bước 1: Tìm kiếm đối tượng cần cập nhập thông tin 

 
– Bước 2: Đánh dấu chọn 1 đối tượng, click sửa 

– Bước 3: Nhập các thông tin cần sửa. Click Ghi lại 

II.3.7.2.6.1-3. Xóa thông tin chuyển đi nơi khác 
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– Bước 1: Nhập các thông tin tìm kiếm. Click tìm kiếm, chương trình hiển thị các 
thông tin tương ứng với đối tượng cần tìm 

 
– Bước 2: Đánh dấu chọn 1 bản ghi. Click Xóa 

– Bước 3: Click Xóa tương ứng với bản ghi này. Chương trình hiển thị thông báo xác 
nhận việc xóa 

 
– Bước 4: Click Ok nếu đồng ý xóa, nếu không đồng ý xóa người dùng click cancel 

II.3.7.2.7. Nhận nơi khác 

Bước 1: Từ menu, chọn tạm giam tạm giữàQuản lý tạm giữàNhận nơi khác  

 

II.3.7.2.7.1-1. Thêm mới thông tin nhận nơi khác 

– Bước 1: Chọn tình trạng danh sách là “chưa nhận”. Click Tìm kiếm, chương trình 
hiển thị danh sách những bản ghi chưa nhận. 
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– Bước 2: Muốn nhận bản ghi nào nhấn vào nút Nhận, nếu muốn xem thông tin thì 
nhấn vào nút Xem 

 
– Bước 3: Chương trình hiển thị màn hình thêm mới thông tin nhận nơi khác cho 

danh sách đã được chọn 

– Bước 4: Nhập các thông tin cho danh sách này. Click Ghi lại 

II.3.7.2.7.1-2. Sửa thông tin đã nhận 

– Bước 1: Chọn tình trạng danh sách là “đã nhận”. Click Tìm kiếm, chương trình hiển 
thị danh sách các bản ghi đã nhận 

 
– Bước 2: Muốn sửa bản ghi nào nhấn váo nút Sửa tương ứng với bản ghi đó 

 
– Bước 3: Nhập thông tin cần sửa, click Ghi lại. Thông tin mới sửa được lưu vào 

CSDL 

II.3.7.2.8. In danh sách 

– Bước 1: Từ menuàchọn Tạm giam tạm giữàQuản lý tạm giữàin danh sách: 
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– Bước 2: Chương trình hiển thị màn hình chọn danh sách, chọn một danh sách muốn 

in 

 
– Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết để lấy báo cáo 

 

– Bước 3: Nhập các thông tin báo cáo. Click , chương trình hiển thị danh 
sách các bản ghi thỏa mãn điều kiện này.  

– Người dùng có thể chọn trang cần xem bằng cách chọn số trang tương ứng phía 
dưới màn hình. Hoặc người dùng có thể chọn số bản ghi trên một trang muốn hiển 
thị 
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II.3.7.2.9. Kiểm sát tạm giữ 

– Bước 1: Trên menu chính chọn chức năng Kiểm sát tạm giữ  

– Bước 2: Nhập các thông tin kiểm sát rồi nhấn nút ghi lại 

 
– Bước 3:  Muốn xóa một bản ghi nhấn nút Xóa. 

II.3.7.3.  Quản lý tạm giam 

II.3.7.3.1. Đối tượng tạm giam 

Bước 1: Từ menu chọn tạm giam tạm giữàQuản lý tạm giamàĐối tượng tạm giam 

 

II.3.7.3.1.1-1. Thêm mới đối tượng tạm giam 

– Bước 1: Click vào nút , chương trình hiển thị màn hình dưới: 
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– Bước 2: Tìm kiếm đối tượng bằng cách  chọn các  tiêu chí trên màn hình. VD: 
click  chọn đối tượng, chương trình hiển thị màn hình tìm kiếm đối tượng: 

 
– Bước 3: Chọn đối tượng bằng cách nhấn vào nút Chọn cạnh bản ghi tương ứng.  

 
– Bước 4: Nhập các thông tin đối tượng tạm giam, trong đó các trường thông tin có 

dấu (*) là trường bắt buộc phải nhập. Click  . 

– Bước 5: Nếu không nhập thông tin vào trường bắt buộc, khi click nút   thì 
chương trình sẽ hiển thị thông báo lỗi, ví dụ: 

 

II.3.7.3.1.1-2. Tìm kiếm đối tượng tạm giam 

– Bước 1: Nhập các tiêu chí đầu vào để tìm kiếm đối tượng cần lấy thông tin, click 

nút , chương trình sẽ hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí đầu 
vào đó.  
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– Người dùng có thể lựa chọn cách hiển thị số bản ghi trên một trang bằng cách chọn 

số bản ghi trên combobox “Hiển thị” 

 

II.3.7.3.1.1-3. Cập nhật đối tượng tạm giam 

– Bước 1: Tìm kiếm đối tượng cần cập nhập   

– Bước 2: Chọn 1 bản ghi bằng cách check vào ô checkbox tương ứng với bản ghi cần 
chọn.  

 
– Bước 3: Click Sửa (thông tin tạm giam), vd sửa thông tin tạm giam của đối tượng 

Hoàng Anh Khang 

 
– Bước 4: Nhập nội dung cần sửa, trong đó các trường thông tin có dấu (*) là trường 

bắt buộc phải nhập. Nếu không nhập các trường bắt buộc, khi click nút   
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thì chương trình sẽ hiển thị thông báo lỗi, ví dụ: không nhập ngày bắt tạm giữ. Click 

, chương trình hiển thị thông báo sau: 

 
– Bước 5: Click thêm mới (cập nhật lệnh giam): 

 
– Bước 6: Nhập các thông tin về lệnh giam, trong đó các trường thông tin có dấu (*) 

là trường bắt buộc phải nhập. Click  

II.3.7.3.1.1-4. Xóa một thông tin tạm giam 

– Bước 1: Nhập các tiêu chí đầu vào để tìm kiếm đối tượng, click nút , 
chương trình sẽ hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí đầu vào đó 
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– Bước 2: Chọn 1 bản ghi bằng cách check vào ô checkbox tương ứng với bản ghi cần 
chọn. 

 
– Bước 3: Click Xóa (thông tin tạm giam), chương trình hiển thị thông báo xác nhận 

việc xóa 

 
– Bước 4: Click OK, đồng ý xóa, quyết định sẽ được xóa khỏi hệ thống. Nếu không 

đồng ý xóa, click Cancel, quyết định không bị xóa khỏi hệ thống 

II.3.7.3.1.1-5. Xóa thông tin lệnh giam 

– Bước 1: Nhập các tiêu chí đầu vào để tìm kiếm đối tượng, click nút , 
chương trình sẽ hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí đầu vào đó. Vd; 
tìm các bản ghi có tên “Việt”: 

 
– Bước 2: Chọn 1 bản ghi bằng cách check vào ô tương ứng với bản ghi cần chọn. 

 
– Bước 3: Click SửaXóa (cập nhật lệnh giam), chương trình hiển thị chi tiết thông tin 

về lệnh giam của đối tượng này. Click Xóa, chương trình hiển thị thông báo xác 
nhận xóa: 

 
– Bước 4: Click OK, đồng ý xóa, quyết định sẽ được xóa khỏi hệ thống. Nếu không 

đồng ý xóa, click Cancel. 

II.3.7.3.2. Tạm giam trốn 
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Từ menu của chương trình, chọn chức năng Tạm giam tạm giữàQuản lý tạm giamà 
Tạm giam trốn. 

 

II.3.7.3.2.1-1. Thêm mới đối tượng tạm giam trốn 

Tương tự phần tạm giữ trốn 

II.3.7.3.2.1-2. Tìm kiếm đối tượng tạm giam trốn 

Tương tự phần tạm giữ trốn 

II.3.7.3.2.1-3. Cập nhật thông tin đối tượng tạm giam trốn 

Tương tự phần tạm giữ trốn 

II.3.7.3.2.1-4. Xóa đối tượng tạm giam trốn 

Tương tự phần tạm giữ trốn 

II.3.7.3.3. Tạm giam chết 

Từ menu của chương trình, chọn chức năng Tạm giam tạm giamàquản lý tạm giamà Tạm 
giam chết 

 

II.3.7.3.3.1-1. Thêm mới đối tượng tạm giam chết 

Tương tự phần tạm giữ chết 
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II.3.7.3.3.1-2. Tìm kiếm đối tượng tạm giam chết 

Tương tự phần tạm giữ chết 

II.3.7.3.3.1-3. Cập nhật thông tin đối tượng tạm giam chết 

Tương tự phần tạm giữ chết 

II.3.7.3.3.1-4. Xóa đối tượng tạm giam chết 

 Tương tự phần tạm giữ chết 

II.3.7.3.4. Tạm giam bị kỷ luật 

Từ menu của chương trình, chọn chức năng Tạm giam tạm giữàquản lý tạm giữà Tạm giữ 
bị kỷ luật 

 

II.3.7.3.4.1-1. Thêm mới đối tượng tạm giam bị kỷ luật 

Tương tự phần tạm giữ bị kỉ luật 

II.3.7.3.4.1-2. Tìm kiếm đối tượng tạm giam bị kỷ luật 

Tương tự phần tạm giữ bị kỉ luật 

II.3.7.3.4.1-3. Cập nhật thông tin đối tượng tạm giam bị kỷ luật 

Tương tự phần tạm giữ bị kỉ luật 

II.3.7.3.4.1-4. Xóa đối tượng tạm giam bị kỷ luật 

Tương tự phần tạm giữ bị kỉ luật 

Từ menu chọn Tạm giam tạm giữàQuản lý tạm giamà Giải quyết tạm giam 
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II.3.7.3.4.1-5. Thêm mới giải quyết tạm giam 

Tương tự phần giải quyết tạm giữ 

II.3.7.3.4.1-6. Sửa thông tin giải quyết tạm giam 

Tương tự phần giải quyết tạm giữ 

II.3.7.3.4.1-7. Xóa thông tin giải quyết tạm giam 

Tương tự phần giải quyết tạm giữ 

II.3.7.3.5. Chuyển đi nơi khác 

Từ menu chính, chọn tạm giam tạm giữàQuản lý tạm giamàChuyển đi nơi khác 

 
 Các chức năng tương tự phần chuyển đi nơi khác của tạm giữ 

II.3.7.3.6. Nhận nơi khác 

Từ menu, chọn tạm giam tạm giữàQuản lý tạm giamàNhận nơi khác  
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 Các chức năng tương tự phần Nhận nơi khác của tạm giữ 

II.3.7.3.7. In danh sách 

Từ menuàchọn Tạm giam tạm giữàQuản lý tạm giữàIn danh sách 

 
 

 Các thao tác còn lại tương tự phần tạm giữ 

II.3.7.3.8. Đi trại 

Từ menu chính, chọn Tạm giam tạm giữàQuản lý tạm giamàĐi trại 
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II.3.7.3.8.1-1. Thêm mới đối tượng đi trại 

– Bước 1: Click vào nút , chương trình hiển thị màn hình dưới: 

 
– Bước 2: Nhập thông tin cần tìm kiếm. Click Tìm kiếm 

 
– Bước 3: Chọn 1 bản ghi trên danh sách đối tượng  

– Bước 4: Nhập thông tin đi trại cho đối tượng này. Các trường có dấu (*) là bắt buộc 
phải nhập. Click Ghi lại, thông tin đi trại của đối tượng được lưu vào CSDL 

II.3.7.3.8.1-2. Tìm kiếm danh sách đi trại 

– Bước 1: Nhập yêu cầu tìm kiếm  

 
– Bước 2: Nhấn nút Tìm kiếm 

II.3.7.3.8.1-3. Cập nhập một danh sách đi trại 

– Bước 1: Tìm kiếm đối tượng cần cập nhâp (tương tự phần tìm kiếm) 
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– Bước 2:  Nhấn nút Sửa tương ứng với bản ghi cần cập nhập 

 
– Bước 3: Thay đổi thông tin cần cập nhập và nhấn nút Ghi lại. 

II.3.7.3.8.1-4. Xóa danh sách đi trại 

– Bước 1: Tìm kiếm bản ghi cần Xóa 

– Bước 2:  Chọn bản ghi muốn xóa, nhấn OK nếu đồng ý và nhấn Cancel nếu không 

 

II.3.7.3.9. Kiểm sát tạm giam 

– Từ menu chính chọn Tạm giam, tạm giữàQuản lý tạm giamàKiểm sát tạm giam 
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–  Các thao tác khác tương tự phần Kiểm sát tạm giữ. 

II.3.7.4.  Quản lý phân trại 

II.3.7.4.1. Cập nhật thông tin 

– Bước 1: Click vào cập nhật thông tin, chương trình hiển thị màn hình dưới: 

 
– Bước 2: Tìm kiếm đối tượng bằng cách chọn tiêu chí trên màn hình. VD: click  

chọn đối tượng, chương trình hiển thị màn hình tìm kiếm đối tượng: 

 
– Bước 3: Đánh dấu chọn vào bản ghi cần cập nhật, click Xem/Sửa 

– Bước 4: Nhập các thông tin cho đối tượng, các trường có dấu (*) là trường bắt buộc 
phải nhập. Click Ghi lại 

II.3.7.4.2. Chuyển đi nơi khác 

– Bước 1: Click vào nút Thêm mới, chương trình hiển thị màn hình dưới 

 
– Bước 2: Nhập thông tin chuyển đi nới khác, click Ghi lại. Chương trình hiển thị 

phải thêm phạm nhân để hoàn tất việc thêm mới 1 danh sách đối tượng chuyển đi 
nơi khác 
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– Bước 3: Click vào Thêm phạm nhân, hiển thị form để tìm kiếm các phạm nhân 

– Bước 4: Lựa chọn phạm nhân cho vào danh sách, click Chọn, hiển thị thông báo để 
NSD có quyết định chọn phạm nhân đó không, nếu muốn click OK, ngược lại click 
CANCEL 

– Bước 5: Click Cập nhật để hoàn tất việc thêm mới 

II.3.7.4.3. Nhận nơi khác 

– Bước 1: Click Nhận nơi khác, chương trình hiển thị  

 
– Bước 2: Lựa chọn trạng thái Chưa nhận, click Tìm kiếm để hiển thị danh sách các 

bản ghi được chuyển đến VKS đang thao tác 

– Bước 3: Trong cột Thao tác, click Xem/Nhận tại bản ghi NSD muốn nhận về 

– Bước 4: Nhập ngày nhập, click Đồng ý để nhận bản ghi đó, chương trình sẽ tự động 
chuyển từ Xem/Nhận thành Xem/Sửa tại cột Thao tác, nơi bản ghi đó được nhận về 

II.3.7.4.4. In danh sách 

– Bước 1: Lựa chọn chức năng In danh sách, chương trình hiển thị 

 
– Bước 2: Chọn 1 danh sách, nhập ngày tổng hợp, tên VKS xử lý, click Báo cáo 

– Bước 3: Chương trình hiển thị báo cáo theo loại danh sách, lựa chọn In để in báo 
cáo  

II.3.7.4.5. Phạm nhân trốn 

II.3.7.4.5.1-1. Thêm mới phạm nhân trốn 

– Bước 1: Click vào nút Thêm mới, chương trình hiển thị màn hình dưới: 
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– Bước 2: Chọn mã phạm nhân bằng cách dùng  để tìm kiếm tên phạm nhân 

 
– Bước 3: Nhập thông tin trốn của phạm nhân, click Ghi lại để cập nhật thông tin 1 

phạm nhận trốn vào CSDL 

II.3.7.4.5.1-2. Tìm kiếm phạm nhân trốn 

– Bước 1: Vào Phạm nhân trốn, chương trình hiển thị  

 
– Bước 2: Nhập các tiêu chí cần thiết để tìm kiếm, click Tìm kiếm, chương trình hiển 

thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí tìm kiếm 

II.3.7.4.5.1-3. Xóa đối tượng phạm nhân trốn 

– Bước 1: Vào Phạm nhân trốn, chương trình hiển thị  
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– Bước 2: Nhập các tiêu chí cần thiết để tìm kiếm, click Tìm kiếm, chương trình hiển 
thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí tìm kiếm 

– Bước 3: Lựa chọn đối tượng cần xóa, click Xóa 

– Bước 4: Chương trình hiển thị cho phép NSD xác nhận có muốn xóa hay không, 
nếu muốn click OK, ngược lại Click Cancel 

II.3.7.4.6. Phạm nhân chết 

Từ menu của chương trình, chọn chức năng Tạm giam tạm giamàquản lý tạm giamà Tạm 
giam chết 

 

II.3.7.4.6.1-1. Thêm mới đối tượng phạm nhân chết 

Làm tương tự với Thêm mới phạm nhân trốn 

II.3.7.4.6.1-2. Tìm kiếm đối tượng phạm nhân chết 

Làm tương tự với Tìm kiếm phạm nhân trốn  

II.3.7.4.6.1-3. Xóa đối tượng phạm nhân chết 

Làm tương tự với Xóa phạm nhân trốn 

II.3.7.4.7. Phạm nhân bị kỷ luật 

II.3.7.4.7.1-1. Thêm mới đối tượng phạm nhân bị kỷ luật 

Làm tương tự với Thêm mới phạm nhân trốn 

II.3.7.4.7.1-2. Tìm kiếm phạm nhân bị kỷ luật 

Làm tương tự với Tìm kiếm phạm nhân trốn 

II.3.7.4.7.1-3. Xóa phạm nhân bị kỷ luật 

Làm tương tự với Xóa phạm nhân trốn 

II.3.7.4.8. Giải quyết phân trại 

II.3.7.4.8.1-1. Thêm mới giải quyết phân trại 

Làm tương tự với Thêm mới phạm nhân trốn 

II.3.7.4.8.1-2. Xóa thông tin giải quyết phân trại 

Làm tương tự với Xóa phạm nhân trốn 

II.3.7.5.  Đồng bộ dữ liệu 

– Bước 1: Chọn danh sách đối tượng để liệt kê các đối tượng đã có trong danh sách 
tạm giam (tạm giữ). Click danh sách đối tượng 
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– Hoặc nhập thông tin về đối tượng trong các ô tìm kiếm và click Tìm kiếm 

– Bước 2: Chương trình hiển thị danh sách các đối tượng 

 
– Bước 3: Chọn đối tượng cần đồng bộ 

– Bước 4: Người dùng chọn nút “Chọn VKS đồng bộ” để chọn ra các VKS cần đồng 
bộ. 

 
– Bước 5:. Click nút “Đồng bộ dữ liệu”. Hệ thống cập nhật các đối  tượng đồng bộ 

lên danh sách tạm giam (tạm giữ). 

 

II.3.8. Phân hệ thống kê, báo cáo 

II.3.8.1.  Chức năng thống kê báo cáo nhanh 
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– Bước 1: Trong danh mục các chức năng, chọn chức năng Thống kê – Báo cáo nhanh  

– Bước 2: Nhập các thông số để kết xuất báo cáo theo yêu cầu 

 

– Bước 3: Nhấn nút Hiển thị báo cáo để hiển thị báo cáo, nhấn nút Kết xuất ra Excel 
để hiển thị báo cáo dưới dạng file excel, nhấn nút Kết xuất Foxpro để hiển thị báo 
cáo dưới dạng file fox pro. 

 

II.3.8.2.  Chức năng thống kê báo cáo tuần 

Tương tự chức năng Thống kê – Báo cáo nhanh  
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II.3.8.3.  Chức năng thống kê báo cáo tháng 

Tương tự chức năng Thống kê – Báo cáo nhanh  

II.3.8.4.  Chức năng thống kê báo cáo tổng hợp 

Tương tự chức năng Thống kê – Báo cáo nhanh  

II.3.8.5.  Chức năng thống kê báo cáo liên ngành 

Tương tự chức năng Thống kê – Báo cáo nhanh  

II.3.9. Phân hệ mẫu quyết định 

II.3.9.1.  Chức năng Thêm mới mẫu quyết định 

– Bước 1: Đăng nhập thành công vào chương trình, trong phân hệ Mẫu quyết định 
chọn chức năng Thêm mới mẫu quyết định 

 
– Bước 2: Nhâp các thông tin cho 1 mẫu quyết định mới, trong đó các trường có dấu 

* là bắt buộc phải nhập 

– Bước 3: Lựa chọn file mẫu quyết định 

– Bước 4: Lựa chọn trạng thái của mẫu là Đang hiệu lực hay Hết hiệu lực 

– Bước 5: Click Ghi lại để lưu lại thông tin của mẫu quyết định vừa nhập. Chương 
trình sẽ hiển thị thông báo thành công nếu Số ký hiệu/mã quyết định vừa nhập chưa 
có trong CSDL, còn nếu đã có trong CSDL, chương trình sẽ hiển thị thông báo mẫu 
quyết định này đã được nhập trước đó 

II.3.9.2.  Chức năng Sửa đổi mẫu quyết định 

– Bước 1: Trong phân hệ Mẫu quyết định, chọn chức năng Sửa đổi mẫu quyết định 
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– Bước 2: Nhập các tiêu chí tìm kiếm để tìm ra mẫu quyết định cần sửa, Click tìm 

kiếm, chương trình hiển thị danh sách các mẫu quyết định phù hợp với tiêu chí tìm 
kiếm 

– Bước 3: Lựa chọn 1 mẫu quyết định cần sửa , chọn Sửa, chương trình hiển thị 
thông tin chi tiết về mẫu quyết định cần sửa đó 

– Bước 4: Sửa các thông tin, sau đó click Ghi lại, chương trình sẽ hiển thị thông báo 
đã cập nhật nội dung mới vào CSDL. 

II.3.9.3.  Chức năng tìm kiếm mẫu quyết định 

– Bước 1: Trong phân hệ Mẫu quyết định, chọn chức năng Tìm kiếm mẫu quyết định 
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– Bước 2: Nhập các tiêu chí tìm kiếm để tìm ra mẫu quyết định cần sửa, 

Click , chương trình hiển thị danh sách các mẫu quyết định phù hợp 
với tiêu chí tìm kiếm 

II.3.9.4.  Chức năng Danh sách mẫu quyết định 

– Bước 1: Trong phân hệ Mẫu quyết định, chọn chức năng Danh sách mẫu quyết định 

 
– Bước 2: Lựa chọn loại Vụ án hoặc Bị can để hiển thị danh sách các giai đoạn mà 

mẫu quyết định thuộc trong từng giai đoạn đó 

– Bước 3: Lựa chọn giai đoạn để xem các mẫu quyết định 

– Bước 4: Click Chi tiết để xem mẫu quyết định trong 1 giai đoạn 

 

II.3.9.5.  Chức năng Quản lý phiên bản 

– Bước 1: Trong phân hệ Mẫu quyết định, chọn chức năng Quản lý phiên bản 
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– Bước 2: Nhập các tiêu chí tìm kiếm để tìm ra mẫu quyết định cần thêm mới phiên 
bản, Click tìm kiếm, chương trình hiển thị danh sách các mẫu quyết định phù hợp 
với tiêu chí tìm kiếm 

 
– Bước 3: Lựa chọn mẫu quyết định để thêm mới phiên bản, click vào Thêm mới 

 
– Bước 4: Nhập thông tin về phiên bản mới, tải file nội dung phiên bản mới vào 

– Bước 5: Click Ghi lại, chương trình sẽ cập nhật phiên bản mới của mẫu quyết định 
vào CSDL và phiên bản mẫu quyết định mới nhất này được mặc định sử dụng từ lần 
sử dụng sau 


