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THONG BAo
. V6 viQc tri6n khai,.hu'6'ng dfin sri dqrng phAn nr6rn quiin ly

cip giffv ili du'd'ng, gifiy gi6'i thi6u cho vi6n chf"c, ngu'd'i lao ilQng

Cdn cir Nghi cllnh s6 30/2020/ND-CP ngay 05 thang 3 ndrn 2020 cila Chinh
).^phu ve cong tdc vdn thr.r;

Quytit clinh so 2289/QE-TTg ngdy 3l th6ng l2 ndrn 2O2O cua Thu turong Chfnh

phu Ban hanh Chien luoc qu6c gia vA Cach mang cong nghiep lAn th['tu den ndrn

2030.

Nhirn c16 tang tinh chu dQng va ddp rrng kip thcri trong viec cap gi6y di
.A

durrrng, giay gioi thiQu cho vi€n chfrc, ngucri lao dong cli cong t6c, lien he cong viOc

vtyi cac co quan/don vi ben ngodi Trrrong;

Hieu truong Trr.rong Dai hoc Tra Vinh thong b6o clen c6c d<n vi thuQc
.l

Trtrcrng ve viec tri6r-r khai, htrong ddn srr dung phAn rnem cluan lli cap giay di
drrcrng, gi6y gioi thier-r nhur sau:

l. Cdc dcrn vi, vi6n ch[rc, ngtr<ri lao dong c6 nhu ciu .6p Ci6y di dr.rcrng, gi6y
gi6'i thi6u phuc vr,r c1i cong t6c ben ngodi Tnr<ing c6n thuc hi6n theo c6c brroc sau:

'/ But'tc /.. Quy ThAy, C6 trr-ry cap vao dia chi https://tms.tvu.edu.vn. Dang
nhap bang tai khoan ernail TVU cua cii nhAn n€u chi tao cong lenh cho brin than c6

nhAn hodc dang nhap bang tAi kho6n ernail cua d<yn v! de tao cong l6nh cho c6c

thanh vi6n trong nQi b0 don v!;

'/ Brtlc 2.' Sau khi ddng nhap he thong thinh cong quy ThAy, c6 chgn vio
menu Uhg dung n6i bQ/COng l6nh;

/ Brtc J; Tqi Tab Tao m6i, chon nut lenh Them ntoi (+);
/ Brdc r'; Nhap c6c th6ng tin c6n thiet theo yeu cAu cua chuy6n cOng tac

- Ten vi6n chfrc: chon ten vi6n chrjrc/danh s6ch vien chfrc (neu dang nhQp

bing tai khorin cta don vi)
- Ngay di: chon ngdy di

- Ngay v6: chon ngdy ve

- Loai c6ng lenh: chon loai cong lenh la Ci6v di ducrng hoac Gidry eioi thieu
- Noi cong t6c: nhAp noi cong t6c

- NQi dung cong t6c: nh6p noi dung cong tdc

- Ghi chir: nhAp ghi chu (neu co)



)

- Van ban dinh kdm: Dinh keur cdc vdn brin li€n quan chuy6n c6ng tdc (n6u

c6)
/ Buri'c 5: Chr.rn l€nh "Th€m crln-e l6nh" sau khi nhip diy du thdng tin.

COng lQnh khi drroc tpo thrinh c6ng sd drroc h6 th6ng ttr dQng gui d6n phong

Hdnh clrinh T6 chirc (Bo phtin ctip ,'6ng /e1rfi), Plrt\ng Hdnh chinh - T6 chuc

duyQt c6ng l6nh vd hQ th6ng sE c6 phrin hOi qua email cd nhdn cua don vi, vi€n
:..

ch[rc v6 tinh trang c[ra c6ng l€nh; sau khi nhin email th6ng bdo viOn chuc sd d8n

Phrrng HAnh chinh T6 chirc (Ttt vittr Thrl d€ rrhin c6ng lQnh bing ban gi6y dn

itrroc dLry€t.

/ Buti'c 6: Chinh srra/xo6 c6ng l€nh, gi6y gidithi0u (khicin thi6t)

- Bim phai chuQt vAo cOng l6nh, giriy gioi thieu cAn chinh srra/xo6, chon

lfnh Chinh srra/xo6.

- LLru y: Chi dugc chrnlr sria/xoi nhirng cong lenlr, gi6y gioi thifu clang o

trqng thii cho duyQt

- NhAp cac th6ng tin cdn di€Lr chinh sau do chgn l6nh "Lrru"
r' Bu'6c 7.' Xem clanh s6ch c6ng lgnh cli duy6t lkhi cin thi6r)

- Chgn tab Cdng lQnh, gi6y gitii thiQLr di duygt dd xern danh sdch cong l€nh

dd duyQt ctia tung c6 nhin hodc cira don vi (rlring nhap bcing ttii khocrn dttn vil
(Dinh kim huting tltin str tlung tlrng tlung c'tip c6ng linh)

2. Giao Phong Hinh chinh - To chtic chiu tr6ch nhi0ur cluan ly, huong dAn

sLr dung, v6n hirnh phin m€nr vd thLrc hifn cip giiy di dLrdng, gi6y gioi thi6u cho

vi6n ch[rc, nguoi lao d6ng dat hiQu qua, y€u cdu d€ ra.

3. Ban PhAt trien HQ th6ng C6ng ngh6 th6ng tin ph6i hop voi Phong Hinh
chinh - T6 chirc, phong Qurin tri Nhin str vd c6c don vi/cd nhin c6 li€n quan c6p

nh{t thOng tin vi€n chtic, ngLroi lao d6ng viro h6 th6ng co so dir liOu cua nhit

tnrdng; vir chiu tr6ch nhigrn ve ty ttruat phin mdrn cip gi6y <Ii dudng, gi6y gi6i
thi€u, h6 tro hrrong dAn su clqng khi cdn thi8t.

4. Linh dao c6c dtrn vi thuQc Trrrting co tr6ch nhiCrn tri0n khai trong todn

th€ vien chirc vir ngLroi lao clong trong don vi, tham gia vdn hinh, thtLc hi€n tr€n

phin m6m khi c6 nhu cdu. Trong qud trinh thr-rc hi€n c6 vin d6 kh6 kh5n, di nghi

cdc don vi, c6 nhin phrin h6i ue I'hong Hdnh chinh - T6 chrrc (qtut ong Bii Kiin
Phong),sO aien thoqi nQi b6: 140 dC dLrgc hudng dAn cu tlr6.

E6 ngh! c6c don vi thgc hi€n nghiBm tinh thin th6ng bio ndyla-/

K'I" HIETJ TRU,ONGNoi nhfin:
- Ban (iiilm hir,lrr:

- VP Dang uy, f'frng cloan;
- VP Dorin, I loi;
- ('iie drrn r i thuuc'llrtirrrc:
- [-rru: V l'. ll(''l'('.
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Trà Vinh, tháng 05/2021

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG

CẤP CÔNG LỆNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
BAN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



NỘI DUNG

1. Đăng nhập

2. Tạo công lệnh cho cá nhân

3. Tạo công lệnh bằng tài khoản email của đơn vị

4. Chỉnh sửa công lệnh

5. Xóa công lệnh

6. Xem danh sách công lệnh đã duyệt



1. Đăng nhập
✓ Khi cần cấp công lệnh quý Thầy, Cô truy cập vào địa chỉ website: tms.tvu.edu.vn đăng nhập bằng tài khoản email TVU của

cá nhân nếu chỉ tạo công lệnh cho cá nhân hoặc tài khoản của đơn vị để tạo công lệnh cho các thành viên trong đơn vị

Website: tms.tvu.edu.vn

Chọn Gmail và đăng nhập 
bẳng tài khoản email TVU 

của cá nhân hoặc của đơn vị



1. Đăng nhập
✓ Sau khi đăng nhập hệ thống thành công quý Thầy, Cô chọn vào menu Ứng dụng nội bộ/ Công lệnh

Chọn menu Ứng dụng nội bộ 
/Công lệnh



✓ Giao diện đăng nhập ứng dụng thành công.

1. Đăng nhập



2. Tạo công lệnh cho cá nhân
✓ Chọn Tab Tạo mới, chọn nút lệnh Thêm mới như hình bên dưới.

Nút lệnh Thêm mới Công lệnh



2. Tạo công lệnh, giấy giới thiệu cho cá nhân

✓ Nhập các thông tin cần thiết theo yêu cầu của 

chuyến công tác:

• Tên viên chức: chọn tên viên chức cần tạo công lệnh

• Ngày đi: chọn ngày đi

• Ngày về: chọn ngày về

• Loại công lệnh: chọn loại công lệnh là Giấy đi đường hoặc Giấy 

giới thiệu

• Nơi công tác: nhập nơi công tác

• Nội dung công tác: nhập nội dung công tác

• Ghi chú: nhập ghi chú (nếu có)

• Văn bản đính kèm: Upload các file văn bản đính kèm (nếu có)

Chọn lệnh “Thêm công lệnh” sau khi nhập đầy đủ thông tin.

Thêm công lệnh mới



2. Tạo công lệnh, giấy giới thiệu cho cá nhân

Danh sách công lệnh 
đã tạo thành công

Công lệnh khi được tạo thành công sẽ được hệ thống tự động gửi đến phòng Hành chính – Tổ

chức (Bộ phận cấp công lệnh), Phòng HC – TC duyệt công lệnh và hệ thống sẽ có phản hồi qua

email cá nhân của đơn vị, viên chức về tình trạng của công lệnh; sau khi nhận email thông báo

viên chức sẽ đến Phòng HC – TC (Tổ văn Thư) để nhận công lệnh bằng bản giấy đã được duyệt



3. Tạo công lệnh, giấy giới thiệu bằng tài khoản email của đơn vị

✓ Khi cần cấp công lệnh cho các thành viên thuộc đơn vị, quý Thầy, Cô dùng tài khoản Email TVU của đơn vị đăng nhập.

✓ Sau khi đăng nhập ứng dụng quản lý công lệnh chọn Tab Tạo mới chọn nút lệnh thêm mới như hình bên dưới.

Nút lệnh Thêm mới Công lệnh



✓ Nhập các thông tin cần thiết theo yêu cầu chuyến công tác:

• Tên viên chức: Chọn một hoặc nhiều viên chức trong danh sách viên 

chức

• Ngày đi: chọn ngày đi

• Ngày về: chọn ngày về

• Loại công lệnh: chọn loại công lệnh là Giấy đi đường hoặc Giấy giới 

thiệu

• Nơi công tác: nhập nơi công tác

• Nội dung công tác: nhập nội dung công tác

• Ghi chú: nhập ghi chú nếu có

• Văn bản đính kèm: Upload các file văn bản đính kèm (nếu có).

• Danh sách viên chức: Danh sách các viên chức đã chọn để tạo công 

lệnh

Chọn lệnh “Thêm công lệnh” sau khi nhập đầy đủ thông tin.

Thêm công lệnh

Danh sách viên chức 
đã chọn

3. Tạo công lệnh, giấy giới thiệu bằng tài khoản email của đơn vị



Danh sách công lệnh 
đã tạo của các viên 
chức trong đơn vị

3. Tạo công lệnh, giấy giới thiệu bằng tài khoản email của đơn vị

Công lệnh khi được tạo thành công sẽ được hệ thống tự động gửi đến phòng Hành chính – Tổ

chức (Bộ phận cấp công lệnh), Phòng HC – TC duyệt công lệnh và hệ thống sẽ có phản hồi qua

email cá nhân của đơn vị, viên chức về tình trạng của công lệnh; sau khi nhận email thông báo

viên chức sẽ đến Phòng HC – TC (Tổ văn Thư) để nhận công lệnh bằng bản giấy đã được duyệt



4. Chỉnh sửa công lệnh, giấy giới thiệu

Chỉnh sửa Công lênh, 
giấy giới thiệu

✓ Tại tab Tạo mới, click chuột phải vào công lệnh, giấy giới thiệu cần chỉnh sửa, chọn lệnh Chỉnh sửa như hình 

trên

✓ Lưu ý: Chỉ được chỉnh sửa những công lệnh đang ở trạng thái chờ duyệt



4. Chỉnh sửa công lệnh, giấy giới thiệu

Nhập thông tin cần 
điều chỉnh sau đó 

chọn lệnh Lưu✓ Nhập các thông tin

cần điều chỉnh sau đó

chọn lệnh “Lưu”



5. Xóa công lệnh, giấy giới thiệu

Xóa Công lênh, giấy 
giới thiệu

✓ Tại tab Tạo mới, click chuột phải vào công lệnh, giấy giới thiệu cần xóa, chọn lệnh Xóa như hình trên

✓ Lưu ý: Chỉ được xóa những công lệnh đang ở trạng thái chờ duyệt



6. Xem danh sách công lệnh đã duyệt

✓ Chọn tab Công lệnh, giấy giới thiệu đã duyệt để xem danh sách công lệnh đã duyệt 

của từng cá nhân hoặc của đơn vị (đăng nhập bằng tài khoản đơn vị)

Danh sách công 
lệnh, giấy giới thiệu 
đã duyệt của đơn vị



6. Xem danh sách công lệnh đã duyệt

✓ Chọn tab Công lệnh, giấy giới thiệu đã duyệt để xem danh sách công lệnh đã duyệt

của từng cá nhân hoặc của đơn vị (đăng nhập bằng tài khoản đơn vị)

Danh sách công 
lệnh, giấy giới thiệu 

đã duyệt của cá 
nhân viên chức




