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1. Tải phần mềm
- Truy cập vào địa chỉ http://baocao.chuongtrinh135.vn
- Tải phần mềm tương ứng với đơn vị Tỉnh, Huyện
2. Cài đặt phần mềm môi trường nền tảng ứng dụng
- Bước 1: Tải NET Framework 4.5 (đối với các máy tính chưa cài đặt NET
Framework 4.5) trên trang http://baocao.chuongtrinh135.vn

- Bước 2: Giải nén tệp dữ liệu vừa tải về
- Bước 3: Nhấp chuột hai lần vào tệp Netframwork45 để thực hện cài đặt

- Bước 4: Đánh dấu chọn mục “I have read and accept the license terms” sau
đó chọn “Install”
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-

Bước 5: Chọn “Finish” để hoàn tất quá trình cài đặt
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3.
-

Cài đặt phần mềm báo cáo thực hiện chương trình 135
Bước 1: Giải nén tệp tin vừa tải xuống
Bước 2: Mở tệp CT135_CapHuyen_Setup_v1.1.0.0
Bước 3: Tại màn hình bên dưới chọn “Tiến”

- Bước 4: Tại màn hình bên dưới chọn “Tôi chấp nhận các điều khoản của
Thỏa thuận bản quyền” sau đó chọn “Tiến”
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- Bước 5: Chọn “Cài đặt”

- Bước 6: Chọn “Hoàn thành” để hoàn tát quá trình cài đặt

4. Mở chương trình sau khi cài đặt
- Vào Start ->All Programs -> CT15 ->Ct135
5. Đăng nhập hệ thống
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6. Đổi mật khẩu
- Bước 1: Chọn “Đổi mật khẩu” dưới thanh trạng thái
- Bước 2: Nhập mật khẩu mới và mật khẩu cũ

- Bước 3: Chọn “Cập nhật”
7. Quản trị hệ thống
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7.1.

Cấu hình hệ thống

7.1.1. File cơ sở dữ liệu:
Nơi lưu trữ Cở sở dữ liệu chính của phần mềm. Để thay đổi chọn
“Đổi” sau đó chọn “ Xác nhận”
7.1.2. Thư mục xuất dữ liệu mặc định:
Nơi lưu trữ dữ liệu đã được xuất ra từ hệ thống (các báo cáo, danh
mục….). Để thay đổi chọn “Đổi” Sau đó chọn “Xác nhận” để lưu
7.2. Import dữ liệu:
Import dữ liệu sau khi sao lưu để phục hồi hệ thống
7.3. Sao lưu dữ liệu:
Sao lưu dự phòng toàn bộ dữ liệu của hệ thống
7.4. Đăng xuất
Thoát và vào với tài khoản khác
7.5. Thoát khỏi chương trình
Thoát và tắt chương trình
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8. Nhập dữ liệu
8.1. Nhập dữ liệu từ biểu 1 đến biểu 6

- Bước 1: Chọn kỳ báo cáo (Chọn quý, chọn năm)
- Bước 2: Chọn địa bàn (Chọn Tỉnh, Huyện, xã)
- Bước 3: Nhập liệu vào biểu

Chú ý: Dữ liệu nhập lũy kế giữa các Quý.
Ví dụ quý I triển khai được 2 công trình, Quý 2 nhập được 4 công
trình thì khi nhập dữ liệu quý III sẽ là 2+4=6 ( Lũy kế không áp
dụng cho Vốn)
- Bước 4: Chọn “Ghi” để lưu các thông tin đã nhập
8.2. Nhập dữ liệu từ file XML
8.2.1. Dữ liệu thuộc các biểu 1- biểu 6

- Bước 1: Chọn menu “ Nhập liệu từ file xml”
- Bước 2: Chọn file
- Bước 3: Chọn kỳ bảo cáo
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- Bước 4: Chọn thời gian
- Bước 5: Chọn địa bàn
- Bước 6: Chọn biểu
- Bước 7: Chọn “ Cập nhật”
8.2.2. Dữ liệu danh mục

- Bước 1: Chọn file
- Bước 2: Chọn biểu cần import danh mục
- Bước 3: Chọn “OK”
8.2.3. Dữ liệu chỉ tiêu địa bàn

- Bước 1: Chọn địa bàn
- Bước 2: Chọn file
- Bước 3: Chọn “Xác nhận”
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9. Xuất dữ liệu
9.1. Báo cáo Quý

9.2.

Bước 1: Chọn Thời gian
Bước 2: Chọn địa bàn
Bước 3: Chọn biểu
Bước 4: Chọn loại dữ liệu cần xuất
Báo cáo 6 tháng

9.3.

Bước 1: Chọn Thời gian
Bước 2: Chọn địa bàn
Bước 3: Chọn biểu
Bước 4: Chọn loại dữ liệu cần xuất
Báo cáo năm

-

Bước 1: Chọn Thời gian
Bước 2: Chọn địa bàn
Bước 3: Chọn biểu
Bước 4: Chọn loại dữ liệu cần xuất
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9.4.

Báo cáo tổng kết giai đoạn

9.5.

Bước 1: Chọn Thời gian
Bước 2: Chọn địa bàn
Bước 3: Chọn biểu
Bước 4: Chọn loại dữ liệu cần xuất
Báo cáo đột xuất

9.6.

Bước 1: Chọn Thời gian
Bước 2: Chọn địa bàn
Bước 3: Chọn biểu
Bước 4: Chọn loại dữ liệu cần xuất
Chỉ tiêu địa bàn

- Bước 1: Chọn địa bàn
- Bước 2: Chọn loại dữ liệu cần xuất
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10. Quản lý địa bàn
10.1. Nhập dữ liệu chỉ tiêu địa bàn

10.1.1. Gán chỉ tiêu vào địa bàn
- Bước 1: Chọn địa bàn
- Bước 2: Chọn “Thêm tiêu chí”
- Bước 3: Chọn “Cập nhật”
10.1.2. Thêm mới dữ liệu chỉ tiêu địa bàn
- Bước 1: Chọn địa bàn
- Bước 2: Nhấp đúp chuột vào ô “Giá trị” của chỉ tiêu cần nhập
- Bước 3: Nhập số liệu
- Bước 4: Chọn “Cập nhật”
10.1.3. Sửa thông tin dữ liệu chỉ tiêu địa bàn
- Bước 1: Nhấp đúp chuột vào dữ liệu chỉ tiêu địa bàn cần sửa
- Bước 2: Nhập nội dung cần sửa
- Bước 3: Chọn cập nhật
10.1.4. Xóa thông tin dữ liệu chỉ tiêu địa bàn
- Bước 1: Chọn dữ liệu chỉ tiêu địa bàn cần xóa
- Bước 2: Chọn “Xóa”
- Bước 3: Chọn “Yes” để xóa hoặc “No” để bỏ qua
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11. Quản lý báo cáo
11.1. Báo cáo tổng hợp

11.2.

Bước 1: Chọn menu “Quản lý báo cáo” chọn “Báo cáo tổng hợp”
Bước 2: Chọn tiêu chí báo cáo
Bước 3: Chọn “Tổng hợp báo cáo”
Bước 4: Chọn xuất báo cáo ra định dạng Excel hoặc html
Báo cáo tiểu dự án 1

- Bước 1: Chọn menu “Quản lý báo cáo” chọn “Báo cáo tiểu dự án 1”
- Bước 2: Chọn tiêu chí báo cáo
- Bước 3: Chọn “Tổng hợp báo cáo”
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- Bước 4: Chọn xuất báo cáo ra định dạng Excel hoặc html
11.3. Báo cáo tiểu dự án 2

-

Bước 1: Chọn menu “Quản lý báo cáo” chọn “Báo cáo tiểu dự án 2”
Bước 2: Chọn tiêu chí báo cáo
Bước 3: Chọn “Tổng hợp báo cáo”
Bước 4: Chọn xuất báo cáo ra định dạng Excel hoặc html

11.4. Báo cáo tiểu dự án 3

-

Bước 1: Chọn menu “Quản lý báo cáo” chọn “Báo cáo tiểu dự án 2”
Bước 2: Chọn tiêu chí báo cáo
Bước 3: Chọn “Tổng hợp báo cáo”
Bước 4: Chọn xuất báo cáo ra định dạng Excel hoặc html
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12. Thống kê
12.1. Thống kê theo chỉ tiêu nhập liệu

-

Bước 1: Chọn thời gian
Bước 2: Chọn địa bàn
Bước 3: Chọn biểu
Bước 4: Chọn các chỉ tiêu nhập liệu trong biểu tương ứng
Bước 5: Chọn “Thống kê”
Bước 6: Chọn “Xuất Excel” nếu cần
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