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LỜI NÓI ĐẦU
Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những hỗ trợ, giúp đỡ
dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu ký hợp đồng,
triển khai dự án và cho đến thời điểm hiện tại, Đội dự án Công ty Hệ thống Thông tin FPT
(Công ty FIS) đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của Viện kiểm sát nhân dân tối
cao, các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban quản lý dự án và các Viện
kiểm sát nhân dân địa phương.
Với lòng biết ơn sâu sắc, Công ty FIS xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ, lãnh
đạo của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ
thông tin đã cùng với tri thức và tâm huyết của mình đã truyền đạt những kinh nghiệm quý
báu trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành giúp cho Đội dự án Công ty FIS sớm hoàn thành xây
dựng, triển khai phần mềm, đáp ứng yêu cầu chung của dự án.
Công ty FIS cũng chân thành cảm ơn Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh/thành phố trực
thuộc Trung ương: TP. Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân các
địa phương khác đã tận tâm hỗ trợ, có những góp ý quý báu và phối hợp với Đội dự án Công
ty FIS qua từng buổi họp khảo sát về yêu cầu, qua từng buổi nói chuyện, thảo luận về nghiệp
vụ quản lý và thống kê án hình sự. Nếu không có những góp ý, không có sự hỗ trợ tận tâm thì
phần mềm Quản lý và thống kê án hình sự rất khó có thể hoàn thiện.
Hệ thống phần mềm quản lý và thống kê án hình sự được thực hiện trong khoảng thời
gian hơn 16 tháng, bước đầu đi vào thực tế qua quá trình triển khai tại Viện kiểm sát nhân dân
tối cao, Viện kiểm sát nhân dân TP. Hải Phòng… Tuy vậy, tìm hiểu về lĩnh vực chuyên ngành
có độ phức tạp cao về nghiệp vụ luôn là một bài toán khó và là một thách thức đối với bất kỳ
ai, bất kỳ tổ chức nào, đặc biệt là về nghiệp vụ, quy trình quản lý và thống kê án hình sự.
Chính vì vậy, trong quá trình tin học hóa yêu cầu nghiệp vụ, xây dựng phần mềm, xây dựng
tài liệu hướng dẫn sử dụng Đội dự án Công ty FIS không tránh khỏi những thiếu sót. Đội dự
án Công ty FIS rất mong nhận được sự cảm thông của quý anh chị học viên, cán bộ, lãnh đạo
trong hệ thống Viện kiểm sát nhân dân; đồng thời, mong nhận được các ý kiến góp ý trong
thời gian tập huấn cũng như sử dụng sau này để phần mềm cũng như tài liệu hướng dẫn sử
dụng này ngày càng được hoàn thiện.
Trân trọng!
Đội dự án Công ty Hệ thống Thông tin FPT
Giám đốc dự án: Tạ Bảo Trung
Quản trị dự án: Trần Văn Hoàng
Trường nhóm lập trình: Phạm Khánh Toàn
Trưởng nhóm kiểm thử phần mềm: Lê Thị Việt Hà
Trưởng nhóm kiểm soát chất lượng: Nguyễn Thị Thanh
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TỔNG QUAN

I.1. Mục đích
–

Tài liệu này được xây dựng phục vụ cho việc hướng dẫn sử dụng chi tiết các chức
năng của phần mềm “Quản lý và thống kê án hình sự”;

–

Nội dung trình bày trong tài liệu ngắn gọn, theo trình tự các chức năng. Vì vậy,
người dùng có thể dễ dàng sử dụng chương trình thông qua tài liệu này.

I.2. Phạm vi
Tài liệu này xây dựng để áp dụng cho phần mềm Quản lý và thống kê án hình sự
dành cho các cán bộ nghiệp vụ tại VKSND cấp tỉnh/thành phố và VKSND tối cao.
Các chức năng chính trong phần nghiệp vụ bao gồm:
–

Quản lý vụ án;

–

Tra cứu thông tin/Giám sát thực hiện;

–

Mẫu quyết định;

–

Báo cáo thống kê;

–

Tin tức, hỏi đáp.

Tài liệu phục vụ cho NSD là cán bộ, lãnh đạo trong hệ thống Viện kiểm sát nhân
dân truy cập sử dụng các chức năng của hệ thống theo quyền hạn được phân công.
I.3. Tài liệu liên quan
STT
1.

Tên tài liệu
Nguồn
Phiên bản
Tài liệu phân tích yêu cầu Công ty TNHH Hệ thống 1.0
người sử dụng
thông tin FSE-FPT (FIS)

I.4. Thuật ngữ và các từ viết tắt
STT

Thuật ngữ

Định nghĩa

1.

VKS

Viện kiểm sát

2.

CQĐT

Cơ quan điều tra

3.

TA

Tòa án

4.

NSD

Người sử dụng

5.

Admin

Quản trị hệ thống

6.

BA

Bản án

7.

QĐ

Quyết định

8.

CSDL

Cơ sở dữ liệu

9.

GQA-TT

Giải quyết án – truy tố

10. GĐT/TT

Ghi chú

Giám đốc thẩm/tái thẩm
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NỘI DUNG

II.1. Giới thiệu chung
II.1.1.

Tổng quan chương trình
Hệ thống phần mềm “Quản lý và thống kê án hình sự” được xây dựng nhằm tin

học hóa quy trình nghiệp vụ quản lý án hình sự tại các tất cả các cấp trong hệ thống Viện
kiểm sát nhân dân; thông qua phần mềm NSD nhập và khai thác dữ liệu về án hình sự phục vụ
công tác quản lý và thống kê án hình sự tại đơn vị.
II.1.2.
II.1.2.1.

Giới thiệu các chức năng
Các chức năng trong phân hệ Quản lý vụ án
Đối tượng
sử dụng

Stt

Chức năng

Mô tả

1

Kiểm
sát Cho phép NSD quản lý thông tin về vụ án ở giai đoạn NSD
điều tra-truy điều tra- truy tố, bao gồm: Vụ án, Thụ lý, Kiểm sát
viên/Điều tra viên, Bị can/bị cáo, Quyết định vụ án, Kết
tố
luận điều tra, Bàn giao hồ sơ (CQĐT-VKS), Bản cáo
trạng, Bàn giao hồ sơ (VKS-TA).

2

Kiểm sát xét Cho phép NSD quản lý thông tin về vụ án ở giai đoạn xét NSD
xử sơ thẩm, bao gồm: Vụ án, Thụ lý, Kiểm sát viên/Điều
xử sơ thẩm
tra viên, Bị can/bị cáo, Quyết định vụ án, Bản án, Kháng
cáo, Kháng nghị.

3

Kiểm sát xét Cho phép NSD quản lý thông tin về vụ án ở giai đoạn NSD
xử
phúc phúc thẩm, bao gồm: Vụ án, Thụ lý, Kiểm sát viên/Điều
tra viên, Bị can/bị cáo, Quyết định vụ án, Bản án, Kháng
thẩm
nghị.

4

Kiểm sát xét Cho phép NSD quản lý thông tin về vụ án ở giai đoạn NSD
xử GĐT,TT giám đốc thẩm-tái thẩm, bao gồm: Vụ án, Thụ lý, Kiểm
sát viên/Điều tra viên, Bị can/bị cáo, Quyết định vụ án,
Bản án, Kháng nghị.

5

Kiểm sát thi Cho phép NSD quản lý thông tin về vụ án ở giai đoạn thi NSD
hành án bao gồm: Thụ lý, Kiểm sát viên/Điều tra viên,
hành án
Quyết định thi hành án, Quyết định khác.

6

Chuyển án

Cho phép NSD thêm mới, sửa, xóa, xem chi tiết thông tin NSD
chuyển án.

7

Nhận án

Cho phép NSD thêm mới, sửa, xóa, xem chi tiết thông tin NSD
nhận án.

8

Tách vụ án

Cho phép NSD thêm mới, xóa, xem chi tiết thông tin tách NSD
vụ án.

9

Cập nhật vụ Cho phép NSD cập nhật vụ án từ trạng thái trả hồ sơ điều NSD
án
trả tra bổ sung sang trạng thái chưa xác định để tiếp tục thụ
lý.
HSĐTBS

10

Người xử lý

Cho phép NSD thêm mới, sửa, xóa, xem chi tiết thông tin NSD
người xử lý.
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Các chức năng trong phân hệ Tra cứu-Giám sát

Các chức năng trong phần Giám sát thực hiện:
Stt Chức năng

1

2

Đối tượng
sử dụng

Mô tả

Giám
sát Cho phép lãnh đạo các VKS nắm được tình hình thụ lý Lãnh
đạo
thông tin thụ và tiến độ xử lý các vụ án hình sự của đơn vị mình VKS, NSD
đồng thời cho phép cảnh báo các trường hợp sắp hết
lý
hạn hoặc quá hạn để các KSV nắm được để kịp thời xử
lý.
Giám
sát
Lãnh
đạo
thông tin vụ Cho phép lãnh đạo các VKS nắm được tình hình giải VKS, NSD
án
quyết các vụ án hình sự của đơn vị mình

3

Giám
sát
Lãnh
đạo
Cho
phép
lãnh
đạo
các
VKS
nắm
được
danh
sách
bị
thông tin bị
VKS, NSD
can/
bị
cáo
của
các
vụ
án
hình
sự
mà
đơn
vị
mình
giải
can, bị cáo
quyết theo từng giai đoạn thụ lý

4

Giám
sát
Lãnh
đạo
Cho
phép
lãnh
đạo
các
VKS
nắm
được
thông
tin
điều
thông tin điều
VKS, NSD
luật
của
các
vụ
án
hình
sự
mà
đơn
vị
mình
giải
quyết
luật
theo từng giai đoạn thụ lý

5

Giám
sát Cho phép lãnh đạo các VKS nắm được thông tin hình Lãnh
đạo
thông tin hình phạt của các vụ án hình sự mà đơn vị mình giải quyết VKS, NSD
phạt
theo từng giai đoạn thụ lý

6

Giám
sát
Lãnh
đạo
Cho
phép
lãnh
đạo
các
VKS
xem
những
quyết
định
vụ
thông
tin
VKS, NSD
án
hình
sự
mà
đơn
vị
mình
giải
quyết
theo
từng
giai
quyết định
đoạn thụ lý

7

Giám
sát
Lãnh
đạo
Cho
phép
lãnh
đạo
VKS
xem
những
thông
tin
kháng
thông
tin
VKS, NSD
nghị
bản
án
hay
quyết
định
của
các
vụ
án
hình
sự
mà
kháng nghị
đơn vị mình giải quyết theo từng giai đoạn thụ lý

8

Giám
sát Cho phép lãnh đạo VKS xem những thông tin kháng Lãnh
đạo
thông
tin cáo bản án hay quyết định của các vụ án hình sự mà VKS, NSD
kháng cáo
đơn vị mình giải quyết theo từng giai đoạn thụ lý

9

Giám
sát Cho phép lãnh đạo VKS xem những thông tin bàn giao Lãnh
đạo
thông tin bàn hồ sơ của các vụ án hình sự mà đơn vị mình giải quyết VKS, NSD
giao
theo từng giai đoạn thụ lý
Các chức năng trong phần Tra cứu thông tin:

Stt Chức năng
1

Đối tượng
sử dụng

Mô tả

Tra cứu thông Cho phép tra cứu, tìm kiếm toàn bộ vụ án mà VKS giải
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5

6

7
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Đối tượng
sử dụng

Chức năng

Mô tả

tin thụ lý

quyết theo thông tin thụ lý. Kết quả tra cứu sẽ xâu chuỗi
toàn bộ các thông tin vụ án qua tất cả các giai đoạn thụ lý
từ kiểm sát điều tra-truy tố đến sơ thẩm, phúc thẩm và
giám đốc thẩm/tái thẩm.

Tra cứu thông Cho phép tra cứu, tìm kiếm toàn bộ các thông tin vụ án
tin vụ án
mà VKS thụ lý. Kết quả tra cứu sẽ xâu chuỗi toàn bộ các
thông tin vụ án qua tất cả các giai đoạn thụ lý từ kiểm sát
điều tra-truy tố đến sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc
thẩm/tái thẩm.
Tra cứu thông Cho phép tra cứu, tìm kiếm toàn bộ các thông tin bị can,
tin bị can bị bị cáo của những vụ mà VKS thụ lý. Kết quả tra cứu sẽ
cáo
xâu chuỗi toàn bộ các thông tin vụ án qua tất cả các giai
đoạn thụ lý từ kiểm sát điều tra-truy tố đến sơ thẩm, phúc
thẩm và giám đốc thẩm/tái thẩm.
Tra cứu thông Cho phép tra cứu, tìm kiếm toàn bộ các thông tin vụ án
tin điều luật
theo thông tin điều luật. Kết quả tra cứu sẽ xâu chuỗi toàn
bộ các thông tin vụ án qua tất cả các giai đoạn thụ lý từ
kiểm sát điều tra-truy tố đến sơ thẩm, phúc thẩm và giám
đốc thẩm/tái thẩm.
Tra cứu thông Cho phép tra cứu, tìm kiếm toàn bộ các thông tin vụ án
tin hình phạt
theo thông tin hình phạt. Kết quả tra cứu sẽ xâu chuỗi
toàn bộ các thông tin vụ án qua tất cả các giai đoạn thụ lý
từ kiểm sát điều tra-truy tố đến sơ thẩm, phúc thẩm và
giám đốc thẩm/tái thẩm.
Tra cứu thông Cho phép tra cứu, tìm kiếm toàn bộ các thông tin vụ án
tin quyết định theo thông tin quyết định. Kết quả tra cứu sẽ xâu chuỗi
toàn bộ các thông tin vụ án qua tất cả các giai đoạn thụ lý
từ kiểm sát điều tra-truy tố đến sơ thẩm, phúc thẩm và
giám đốc thẩm/tái thẩm.
Tra cứu thông Cho phép tra cứu, tìm kiếm toàn bộ các thông tin vụ án
tin
kháng theo thông tin kháng nghị. Kết quả tra cứu sẽ xâu chuỗi
nghị
toàn bộ các thông tin vụ án qua tất cả các giai đoạn thụ lý
từ kiểm sát điều tra-truy tố đến sơ thẩm, phúc thẩm và
giám đốc thẩm/tái thẩm.
Tra cứu thông Cho phép tra cứu, tìm kiếm toàn bộ các thông tin vụ án
tin kháng cáo theo thông tin kháng cáo. Kết quả tra cứu sẽ xâu chuỗi
toàn bộ các thông tin vụ án qua tất cả các giai đoạn thụ lý
từ kiểm sát điều tra-truy tố đến sơ thẩm, phúc thẩm và
giám đốc thẩm/tái thẩm.

II.1.2.3.

v1.0

NSD

NSD

NSD

NSD

NSD

NSD

NSD

Các chức năng trong phân hệ Mẫu quyết định
Đối tượng
sử dụng

Stt

Chức năng

Mô tả

1

Danh
sách Chức năng này cho phép NSD có thể thêm mới, sửa, xóa,
quyết định
xem chi tiết quyết định.
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Đối tượng
sử dụng

Mô tả

2

Mẫu
định

quyết Chức năng này cho phép NSD có thể thêm mới, sửa, xóa,
xem chi tiết mẫu quyết định.

NSD

3

Quản lý phiên Chức năng này cho phép NSD có thể thêm mới, sửa, xóa,
bản
xem chi tiết thông tin phiên bản.

NSD

II.1.2.4.

Các chức năng trong phân hệ Báo cáo thống kê

Stt Chức năng

1

Báo cáo thống
kê tổng hợp
theo QĐ 452
ngày
04/10/2013

Đối tượng
sử dụng

Mô tả
Cho phép tổng hợp và thống kê các báo cáo trong nhóm
Báo cáo thống kê tổng hợp theo QĐ 452 ngày
04/10/2013. Danh sách các báo cáo của nhóm báo cáo
này gồm có:
- Báo cáo thống kê giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử
sơ thẩm.
- Báo cáo thống kê giai đoạn xét xử phúc thẩm,
GĐT/TT.
- Báo cáo thống kê giai đoạn thi hành án.

NSD

Báo cáo thống
kê liên ngành Cho phép tổng hợp và thống kê các báo cáo liên ngành

NSD

NSD

3

Báo cáo về ma Cho phép tổng hợp và thống kê các báo cáo trong nhóm
túy theo QĐ Báo cáo về ma túy theo QĐ 436/2011. Danh sách các
436/2011
báo cáo của nhóm báo cáo này gồm có:
- Kết quả truy tố tội phạm về ma túy

NSD

4

Báo cáo thống Cho phép tổng hợp và thống kê các báo cáo trong nhóm
kê người chưa Báo cáo thống kê người chưa thành niên. Danh sách
thành niên
các báo cáo của nhóm báo cáo này gồm có:
- Thống kê người chưa thành niên phạm tội

NSD

5

Thống kê chỉ Cho phép tổng hợp và thống kê các báo cáo trong nhóm
tiêu thống kê Báo cáo Thống kê chỉ tiêu thống kê quốc gia. Danh
quốc gia
sách các báo cáo của nhóm báo cáo này gồm có:
- Thống kê những người mới khởi tố, truy tố

NSD

6

Các báo cáo Cho phép tổng hợp và thống kê các báo cáo trong nhóm
về thống kê Các báo cáo về thống kê tội phạm. Danh sách các báo
tội phạm
cáo của nhóm báo cáo này gồm có:
- Báo cáo thống kê bị can, bị cáo

NSD

7

Phụ lục báo Cho phép tổng hợp và thống kê các báo cáo trong nhóm
cáo theo QĐ Phụ lục báo cáo theo QĐ 673. Danh sách các báo cáo
673
của nhóm báo cáo này gồm có:
- Phụ lục báo cáo

8

Báo cáo khác

NSD

2

Cho phép tổng hợp và thống kê các báo cáo trong nhóm
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Đối tượng
sử dụng

Mô tả
Báo cáo khác. Danh sách các báo cáo của nhóm báo cáo
này gồm có:
- Báo cáo giai đoạn kiểm sát xx sơ thẩm

II.1.2.5.

Stt

Các chức năng trong phân hệ Tin tức, hỏi đáp
Đối tượng
sử dụng

Chức năng

Mô tả

1

Tin tức

Cho phép NSD xem tin, thêm mới, sửa, xóa, gửi tin lên
hệ thống.

NSD

2

Hỏi đáp

Cho phép NSD thêm mới, sửa, xóa, trả lời và xem câu hỏi
đã đăng.

NSD

II.2. Hướng dẫn sử dụng các chức năng hệ thống
II.2.1.

Quy định chung

Hệ thống quản lý và thống kê án hình sự được thiết kế theo giao diện Web, các quy
định chung về màn hình, phím lệnh, thao tác là đồng nhất. Quy định chung về sử dụng Hệ
thống phần mềm quản lý và thống kê án hình sự như sau:
II.2.1.1.

TT

Quy định về nút lệnh
Phím lệnh

Mô tả

01

Cho phép khởi tạo quá trình nhập thông tin một bản ghi
mới vào CSDL. Ngoài ra, nút lệnh này còn có tác dụng khi
NSD muốn thêm mới một bản ghi khác hoặc xóa hết các
dữ liệu đang nhập dở (khi chưa lưu vào hệ thống) để nhập
lại dữ liệu mới.

02

Cho phép khởi tạo quá trình sửa một bản ghi đã có trong
CSDL.

03

,

Cho phép khởi tạo quá trình xoá một bản ghi đã có trong
CSDL.

04

Cho phép khởi tạo quá trình xem chi tiết 1 bản ghi đã có
trong CSDL

05

Thực hiện việc tìm kiếm bản ghi theo dữ liệu đầu vào được
nhập trước đó.

06

Trường thông tin nào đi kèm ký hiệu này sẽ là trường bắt
buộc phải nhập khi NSD muốn thêm mới hay sửa một bản
ghi.

07

Chọn ngày tháng bằng lịch.

09

Cập nhật thông tin cho các chức năng ở từng giai đoạn
kiểm sát

10

Quay lại trang trước đó

Lưu hành nội bộ
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11

Ghi lại toàn bộ thông tin vào CSDL theo từng thao tác
khởi tạo

12

Cho phép NSD xuất dữ liệu ra tệp excel

II.2.1.2.
II.2.1.2.1.

Quy định về giao diện

Giao diện màn hình nhập liệu

1. Chương trình hỗ trợ NSD gõ tiếng Việt mà không cần cài phần mềm gõ tiếng Việt như
Unikey, Vietkey… trên máy tính. Để sử dụng tính năng này, NSD nhấn vào biểu tượng chữ
ở góc trái dưới màn hình (theo hướng chỉ của mũi tên) để chuyển sang chế độ gõ tiếng
Việt là biểu tượng chữ
. Nếu máy tính NSD đã cài phần mềm unikey hay vietkey cũng
không ảnh hưởng gì. Khi chế độ gõ tiếng Việt giữa phần mềm unikey và phần mềm quản lý
án không đồng nhất (VD: unikey là chế độ gõ tiếng Việt, phần mềm quản lý án là tiếng Anh)
thì phần mềm vẫn ưu tiên sử dụng chế độ gõ là tiếng Việt.

2. Tại bất cứ màn hình nào, hệ thống cũng hiển thị nút
để NSD có thể quay lại
bước trước đó một cách thuận tiện nhất. Đặc biệt, ở màn hình thông tin chung về vụ án ở tất
cả các giai đoạn kiểm sát, nút này luôn được cố định ở vị trí như hình dưới (xem hướng chỉ
của mũi tên trong hình dưới). Khi NSD di chuyển thanh cuộn lên xuống thì nút
luôn hiển thị để NSD có thể quay lại form trước đó bất cứ lúc nào mà không cần phải di
chuyển thanh cuộn xuống dưới đáy trang web.
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3. Ở chức năng sửa thông tin, khi NSD mở màn hình để cập nhật dữ liệu thì sau khi nhấn nút
, hệ thống sẽ tự động đóng form luôn mà không cần nhấn nút Quay lại. Điều này
giúp cho NSD hạn chế việc phải nhấn nhiều nút khi thao tác nhập liệu.
4. Ở góc phải trên từng màn hình, hệ thống bổ sung tính năng giúp NSD có thể xem hướng
dẫn sử dụng cách nhập liệu. NSD có thể nhấp chuột vào biểu tượng
hướng dẫn cách nhập liệu cho màn hình này.

để mở cửa sổ

5. Hệ thống hỗ trợ NSD có thể phóng to, thu nhỏ cửa sổ đang sử dụng. Để thu nhỏ hoặc
phóng to một cửa sổ đang ở trạng thái maximum hoặc minimum, NSD thao tác như sau:
Nhấp vào nút

để thu nhỏ cửa sổ.
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Khi đó cửa sổ được thu nhỏ xuống dưới đáy màn hình.

Để mở lại cửa sổ, NSD nhấn vào nút

.

6. Dùng phím tab để chuyển trường nhập liệu.
7. Với trường ngày tháng, NSD có thể nhập trực tiếp vào ô text hoặc chọn lịch bằng cách
nhấn chuột vào biểu tượng

, khi đó chương trình sẽ hiển thị lịch để NSD có thể chọn:
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8. Trường ngày tháng nhập theo đúng định dạng dd/mm/yyyy (ngày/tháng/năm), một số màn
hình nhập liệu sẽ có ràng buộc về ngày tháng. Hệ thống sẽ kiểm tra ràng buộc ngày tháng, nếu
NSD nhập sai ràng buộc ngày tháng hoặc nhập sai định dạng ngày tháng, chương trình đều có
cảnh báo. VD: nếu nhập ngày tháng 00/00/0000, nhấn phím tab chương trình sẽ hiển thị cảnh
báo sau:

9. Các trường lấy từ danh mục, chương trình sẽ hỗ trợ việc hiển thị dữ liệu theo những gì
NSD nhập vào. Để nhập liệu, NSD nhập mã hoặc tên, hoặc nhấn dấu cách (trên bàn phím)
để hệ thống liệt kê danh sách các bản ghi theo tiêu chí vừa nhập. Sau đó, NSD sẽ chọn bản
ghi cần nhập dưới danh sách đó. Vì danh sách này được lấy từ danh mục nên NSD sẽ không
được phép sửa trực tiếp thông tin trên giao diện này nếu phát hiện nội dung trong danh sách
chưa đúng. Để sửa thông tin khi đó bắt buộc NSD phải vào danh mục để sửa.

10. Với trường "họ và tên", nếu NSD nhập chữ thường hệ thống sẽ tự động chuyển thành chữ
in hoa sau khi NSD tab sang trường kế tiếp.
VD: Nhập “nguyễn văn an” sẽ chuyển thành “Nguyễn Văn An”
11. 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 ở góc trên màn hình, đồng thời đánh dấu
vào trường bị lỗi. VD: Màn hình hiển thị thông báo lỗi như sau khi NSD nhấn nút
nhưng không nhập thông tin năm xảy ra ở màn hình thêm mới vụ án:
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12. Để hiển thị hướng dẫn về cách nhập thông tin của từng trường trường dữ liệu, NSD có thể
di chuột đến từng trường, khi đó chương trình hiển thị tooltip là khung màu vàng như màn
hình dưới

13. Hệ thống hiển thị các thông báo, cảnh báo sau.
Thông báo:

Thông báo lỗi:

Cảnh báo:

Lưu ý: Để đóng các hiển thị thông báo/cảnh báo này trên màn hình, NSD nhấn vào dấu
màu xanh ở góc phải màn hình (chỗ khoanh đỏ trong hình dưới).

II.2.1.2.2.

Giao diện màn hình tìm kiếm

Màn hình tìm kiếm thường gồm 2 phần chính:
Phần nhập thông tin tìm kiếm: Đây là phần nhập thông tin để tìm kiếm dữ liệu theo các
tiêu chí có sẵn trên màn hình. Sau khi nhập xong các tiêu chí tìm kiếm, NSD nhấn nút
để hiển thị phần dữ liệu được kết xuất.

Phần hiển thị thông tin được kết xuất (datatable): Đây là phần hiển thị thông tin sau khi
NSD nhấn nút

. Các thông tin được hiển thị dưới dạng cột, với mỗi chức năng
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sẽ có các cột thông tin tương ứng được hiển thị trên màn hình. NSD có thể sắp xếp lại danh
sách hiển thị theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần bằng cách nhấn chuột trái vào tiêu đề của
từng cột tương ứng, khi đó hệ thống sẽ sắp xếp lại danh sách các bản ghi theo yêu cầu của
NSD.

II.2.1.2.3.

Giao diện màn hình báo cáo

Tất cả các báo cáo đều có giao diện giống nhau, rất thuận tiện cho NSD, giao diện cho
phép NSD có thể in các báo cáo (nếu cần). Màn hình báo cáo thường gồm 2 phần chính:
Phần nhập thông tin tìm kiếm báo cáo:

Phần hiển thị thông tin báo cáo được kết xuất:
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Để thực hiện việc in báo cáo, NSD thao tác theo các bước sau:
Bước 1: Nhấn nút

để xuất báo cáo ra tệp có định dạng .pdf

Bước 2: Nhấn nút Export để mở hoặc lưu tệp báo cáo:
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Bước 3: Nhấn nút OK để mở báo cáo

Bước 4: Nhấn nút
II.2.1.2.4.

để thực hiện in báo cáo.

Xuất dữ liệu ra tệp excel

Chương trình hỗ trợ việc kết xuất ra tệp excel tất cả các dữ liệu sau khi tìm kiếm được
để NSD tiện quản lý. Vì thế, ở tất cả các màn hình tìm kiếm sẽ có phần hiển thị thông tin dữ
liệu trên datatable (xem chú thích ở hình dưới).

Để kết xuất dữ liệu ra tệp excel, NSD thao tác như sau:
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Bước 1: NSD nhấp phải chuột vào danh sách trên datatable và nhấn chọn
để thực hiện kết xuất dữ liệu ra tệp excel.
Chương trình mở cửa sổ cho phép NSD chọn thao tác mở hay lưu tập tin.

Bước 2: NSD chọn thao tác và nhấn OK để mở hoặc lưu tệp.

II.2.1.2.5.

Đổi giao diện
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Khi đăng nhập thành công vào hệ thống phần mềm quản lý án, chương trình sẽ tự
động chạy phần mềm với giao diện mặc định. Tuy nhiên, NSD vẫn có thể thay đổi giao diện
khác (nếu muốn). Để thực hiện việc này, NSD thao tác như sau:
Bước 1: Nhấn chuột trái vào nút

ở góc trên bên phải màn hình

Bước 2: Khi đó hệ thống sẽ hiển thị các giao diện khác để NSD có thể thay đổi như hình
dưới:

Bước 3: NSD lựa chọn 1 giao diện muốn đổi bằng cách nhấp chuột trái vào ô lịch của giao
diện đó, hệ thống sẽ chuyển sang giao diện mới theo đúng yêu cầu của NSD.
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VD: Màn hình dưới, NSD đổi từ giao diện “Trừu tượng” sang “Chói chang”.

II.2.1.2.6.

Chuyển nhanh sang phân hệ khác

Khi đăng nhập thành công vào hệ thống phần mềm Quản lý và thống kê án hình sự,
NSD có thể gọi nhanh đến các phân hệ khác ngoài phân hệ hiện tại mà không phải nhấn nút
quay lại

để tìm kiếm. Để thực hiện việc này NSD thao tác như sau:

Bước 1: Nhấp chuột vào biểu tượng
tên trong hình dưới).

ở góc dưới màn hình (theo hướng chỉ của mũi
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Bước 2: Chương trình hiển thị danh sách các phân hệ của hệ thống phần mềm.

Bước 3: NSD lựa chọn phân hệ muốn chuyển tới bằng cách nhấp chuột trái vào tên phân hệ
được hiển thị trên màn hình, khi đó hệ thống sẽ chuyển nhanh đến phân hệ mà NSD lựa chọn.
II.2.2.
II.2.2.1.

Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu
Đăng nhập

Bước 1: Nhập địa chỉ trang web để truy cập vào phần mềm:
http://qlahs.vksndtc.gov.vn/SPPC/login.do
Bước 2: Đăng nhập vào chương trình bằng tài khoản đã được phân quyền:

Bước 3: Nhấn nút
. Chương trình hiển thị màn hình các chức năng đã được
phân quyền với tài khoản vừa đăng nhập.
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Từ đây, NSD có thể chọn các chức năng bằng cách nhấp chuột vào các khối biểu
tượng tương ứng với từng phân hệ được hiển thị trên màn hình. Những chức năng nào được
phân quyền thì NSD mới mở được chức năng đó, còn không, NSD không thể truy cập vào
được.
II.2.2.2.

Đăng xuất

Nhấn nút
II.2.2.3.

, NSD sẽ thoát khỏi hệ thống.

Đổi mật khẩu

Chức năng này cho phép người NSD có thể thay đổi mật khẩu của tài khoản đang sử
dụng. Chức năng đổi mật khẩu được hiển thị ngay giao diện chính của màn hình hệ thống sau
khi đăng nhập thành công.
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để vào chức năng đổi mật khẩu.

Bước 2: Nhập thông tin mật khẩu cũ và mật khẩu mới cần thay đổi.

Bước 3: Nhấn nút

II.2.2.4.

để thực hiện đổi mật khẩu.

Lựa chọn đơn vị thao tác dữ liệu

Chức năng này cho phép NSD lựa chọn được đơn vị cấp dưới để thao tác dữ liệu cho
phù hợp. Cụ thể nếu NSD đăng nhập bằng tài khoản của VKS tối cao thì có thể lựa chọn thao
tác với dữ liệu của các VKS cấp tỉnh/thành phố, VKS cấp quận/huyện, còn nếu NSD đăng
nhập bằng tài khoản của VKS cấp tỉnh/thành phố thì có thể lựa chọn thao tác với các VKS
cấp quận/huyện trực thuộc. Chức năng này chỉ được áp dụng với những tài khoản của VKS
cấp tỉnh/thảnh phố hoặc tài khoản của VKS tối cao, không áp dụng cho những tài khoản của
VKS cấp quận/huyện.
Bước 1: Thực hiện đăng nhập vào hệ thống.
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Bước 2: Lựa chọn VKS cần thao tác dữ liệu. Để thuận tiện cho việc lựa chọn đơn vị thao tác
dữ liệu NSD có thể nhập thông tin tìm kiếm, hệ thống sẽ tự động thực hiện tìm kiếm dữ liệu
tương ứng với từ khóa NSD đã nhập.

Bước 3: Sau khi chọn đơn vị thao tác NSD thực hiện các chức năng tương tự như như khi
đăng nhập bình thường, tuy nhiên lúc này NSD sẽ thao tác với dữ liệu đã lựa chọn chứ không
phải dữ liệu của VKS mà tài khoản trực thuộc.
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Hướng dẫn nhập các vụ án đặc biệt
Phần này sẽ hướng dẫn NSD quy trình nhập các vụ án đặc biệt, đó là:

-

Các vụ án chuyển theo thẩm quyền;

-

Các vụ án trả hồ sơ điều tra bổ sung;

-

Các vụ án đình chỉ;

-

Các vụ án tạm đình chỉ bị can và phục hồi;

-

Các vụ án nhập trùng.

II.2.3.1.

Các vụ án chuyển theo thẩm quyền

Vụ án chuyển theo thẩm quyền là vụ án được khởi tố, thụ lý tại đơn vị hiện tại nhưng
do không đủ thẩm quyền xử lý nên phải chuyển sang đơn vị khác có thẩm quyền để thụ lý.
Đơn vị chuyển án là VKS ra QĐ chuyển án, đơn vị nhận án là VKS có thẩm quyền nhận án
để xử lý.
Ví dụ tình huống: vụ án có mã 000004321, do VKSND quận Hoàn Kiếm khởi tố và
thụ lý, sau đó chuyển cho VKSND TP.Hà Nội theo thẩm quyền trong giai đoạn KSĐT.
Tại VKS chuyển án (VKSND quận Hoàn Kiếm), NSD thao tác như sau:
Bước 1: Khi vụ án đã thụ lý ở giai đoạn kiểm sát điều tra, NSD vào chức năng Quyết định
vụ án, nhập quyết định “QĐ chuyển vụ án theo thẩm quyền”. Khi đó thụ lý của vụ án ở giai
đoạn này sẽ chuyển sang trạng thái “CHSVATTQ” (chuyển hồ sơ vụ án thuộc thẩm quyền).
Bước 2: NSD vào chức năng Chuyển án, tìm kiếm vụ án có mã 000004321 để thực hiện
thêm mới thông tin chuyển án cho vụ án này. Hệ thống yêu cầu NSD nhập các thông tin:
-

Giai đoạn chuyển án: Chọn giai đoạn chuyển án;

-

Trường hợp giao nhận: Chọn “không thuộc thẩm quyền”;

-

Tên VKS giao: chọn “VKS nhân dân Quận Long Biên;

-

Tên VKS nhận: chọn “VKS nhân dân TP.Hà Nội”;

-

Ngày giao: là ngày chuyển hồ sơ;

-

Người giao: Nhập tên người giao.

Bước 3: NSD ấn vào nút Ghi lại để lưu thông tin chuyển án vào CSDL.
Tại VKSND nhận án (VKSND TP.Hà Nội), NSD đăng nhập bằng tài khoản của VKS nhận
án và thao tác nhận án như sau:
Bước 1: Vào chức năng Nhận án, tìm vụ án có mã 000004321 để thêm mới thông tin nhận án
cho vụ án này.
Bước 2: Vào chức năng Thụ lý, tạo thụ lý mới ở giai đoạn kiểm sát điều tra cho vụ án này,
chọn loại thụ lý là “Thụ lý từ nơi khác chuyển đến” và thực hiện các thao tác sau như bình
thường.
Lưu ý: Chỉ khi NSD thuộc VKS nhận án thực hiện thao tác nhận án thì khi đó án mới chính
thức thuộc thẩm quyền của VKS nơi nhận, nếu không, án vẫn thuộc đơn vị cũ (mặc dù đã
thao tác chuyển án).
II.2.3.2.

Các vụ án trả hồ sơ điều tra bổ sung
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Các vụ án trả hồ sơ cho giai đoạn trước để điều tra bổ sung là các vụ án Toà án trả hồ
sơ cho VKS hoặc VKS trả hồ sơ cho CQĐT.
TH1: VKS trả hồ sơ cho CQĐT, NSD thao tác như sau:
VD: Vụ án có mã 000004321 đang được VKS thụ lý truy tố, VKS ra QĐ trả hồ sơ điều tra bổ
sung.
Bước 1: Ở giai đoạn kiểm sát GQA-TT, NSD vào chức năng Quyết định vụ án để nhập
quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Khi NSD ra QĐ này, thì thụ lý ở giai đoạn GQA-TT sẽ
chuyển sang trạng thái THSĐTBS. Khi thụ lý vụ án ở trạng thái này thì NSD không thể thêm
mới bất cứ chức năng kế tiếp nào của giai đoạn này nữa. Chỉ khi nào trạng thái thụ lý chuyển
về chưa xác định NSD mới nhập tiếp luồng được. Đồng thời khi đó, thụ lý của giai đoạn kiểm
sát điều tra sẽ được hệ thống tự động tính lại thời hạn thụ lý theo đúng quy định của luật tố
tụng, thời hạn thụ lý đến ngày sẽ được tính từ ngày ra QĐ trả hồ sơ điều tra bổ sung cộng
thêm 2 tháng. Và thụ lý này sẽ được chuyển về trạng thái “Chưa xác định” để NSD nhập tiếp
các thông tin ở giai đoạn này.
Bước 2: NSD quay về giai đoạn kiểm sát điều tra, tìm kiếm lại vụ án có mã 000004321 và
thực hiện lần lượt các bước sau:
-

Vào chức năng Giao nhận hồ sơ VKS-CQĐT để nhập thông tin bàn giao trả hồ sơ
cho CQĐT.

-

Vào chức năng Kết luận điều tra để thêm mới kết luận điều tra sau khi đã CQĐT đã
có kết luận điều tra lại vụ án. Lúc này thụ lý ở giai đoạn điều tra sẽ chuyển sang trạng
thái kết thúc.

-

Vào chức năng Giao nhận hồ sơ CQĐT-VKS để nhập thông tin bàn giao hồ sơ lại
cho VKS. Bước này lưu ý NSD phải nhập vì hệ thống sẽ đánh dấu hồ sơ được quay về
VKS.

Bước 3: Vào chức năng Cập nhật vụ án trả hồ sơ điều tra bổ sung, tìm kiếm vụ án có mã
000004321 để cập nhật vụ án từ trạng thái THSĐTBS sang trạng thái “Chưa xác định”. Lưu ý
khi chọn vụ án để cập nhật, NSD chọn đúng vụ án ở giai đoạn Kiểm sát điều tra.
Bước 4: Ở giai đoạn Kiểm sát truy tố, NSD không tạo ra thụ lý truy tố mới mà tìm kiếm vụ án
có mã 000004321, vào chức năng Thụ lý để sửa thông tin thụ lý giải quyết án của vụ án đó.
NSD sửa lại thời hạn thụ lý truy tố, tính từ ngày nhận được hồ sơ mà CQĐT chuyển sang
VKS (nhận lần 2). Lúc này NSD có thể nhập tiếp luồng nghiệp vụ ở giai đoạn kiểm sát GQATT.
TH2: TA trả hồ sơ cho VKS, NSD thao tác như sau.
VD: Vụ án có mã 000004321 đang được Tòa án sơ thẩm thụ lý xét xử, Tòa án ra QĐ trả hồ sơ
điều tra bổ sung.
Bước 1: Tại giai đoạn thụ lý XXST, NSD vào chức năng Quyết định vụ án nhập QĐ trả hồ
sơ điều tra bổ sung, khi đó tình trạng của thụ lý sẽ chuyển thành “THSĐTBS”. Và thụ lý của
giai đoạn GQA-TT sẽ được cập nhật lại thời hạn thụ lý truy tố đến ngày bằng ngày ra quyết
định trả HSĐTBS cộng thêm 1 tháng (theo đúng luật tố tụng). Đồng thời thụ lý ở giai đoạn
kiểm sát GQA-TT sẽ được chuyển sang trạng thái “Chưa xác định”.
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Bước 2: Ở giai đoạn kiểm sát GQA-TT:
-

Vào chức năng Bàn giao hồ sơ TA-VKS để nhập chuyển hồ sơ từ TA về VKS.

-

Vào chức năng Quyết định vụ án để nhập QĐ trả hồ sơ điều tra bổ sung. Lúc này thụ
lý của giai đoạn GQA-TT sẽ chuyển sang trạng thái THSĐTBS.

Bước 3: Quay về giai đoạn kiểm sát điều tra:
-

Vào chức năng Kết luận điều tra để thêm mới kết luận điều tra sau khi đã CQĐT đã
có kết luận điều tra lại vụ án. Lúc này thụ lý ở giai đoạn điều tra sẽ chuyển sang trạng
thái kết thúc.

-

Vào chức năng Giao nhận hồ sơ CQĐT-VKS để nhập thông tin bàn giao hồ sơ lại
cho VKS.

Bước 4: Vào chức năng Cập nhật vụ án trả hồ sơ điều tra bổ sung, tìm kiếm vụ án có mã
000004321 để cập nhật vụ án từ trạng thái THSĐTBS sang trạng thái “Chưa xác định”. Lưu ý
khi chọn vụ án để cập nhật, NSD chọn đúng vụ án ở giai đoạn Kiểm sát GQA-TT.
Bước 5: Vào giai đoạn kiểm sát GQA-TT:
-

Vào chức năng Bản cáo trạng để thêm mới bản cáo trạng hoặc sửa thông tin của bản
cáo trạng cũ. Lúc này thụ lý ở giai đoạn GQA-TT sẽ chuyển sang trạng thái kết thúc.

-

Vào chức năng Giao nhận hồ sơ VKS-TA để nhập thông tin bàn giao hồ sơ lại cho
TA.

Bước 6: Vào chức năng Cập nhật vụ án trả hồ sơ điều tra bổ sung, tìm kiếm vụ án có mã
000004321 để cập nhật vụ án từ trạng thái THSĐTBS sang trạng thái “Chưa xác định”. Lưu ý
khi chọn vụ án, NSD phải chọn đúng vụ án ở giai đoạn Kiểm sát xét xử sơ thẩm.
Bước 7: Ở giai đoạn Kiểm sát xét xử sơ thẩm, NSD không tạo ra thụ lý xét xử mới mà tìm
kiếm vụ án có mã 000004321, vào chức năng Thụ lý để sửa thông tin thụ lý xét xử sơ thẩm
của vụ án đó. NSD sửa lại thời hạn thụ lý xét xử, tính từ ngày nhận được hồ sơ mà VKS
chuyển sang (nhận lần 2). Lúc này NSD có thể nhập tiếp luồng nghiệp vụ ở giai đoạn kiểm sát
sơ thẩm.
II.2.3.3.

Các vụ án đình chỉ

Các vụ án đình chỉ là các vụ án có QĐ đình chỉ vụ án. Vì vậy, NSD vào chức năng
Quyết định vụ án để nhập quyết định đình chỉ vụ án, khi đó thụ lý của vụ án sẽ chuyển sang
trạng thái ĐCVA. Khi vụ án ở trạng thái này thì NSD không thể thêm mới bất cứ chức năng
nào ở bước kế tiếp. Để thêm mới tiếp luồng thì NSD phải ra tiếp quyết định hủy bỏ quyết
định đình chỉ vụ án.
II.2.3.4.

Các vụ án tạm đình chỉ bị can

Các vụ án tạm đình chỉ bị can là các vụ án có QĐ tạm đình chỉ vụ án đối với bị can.
Sau khi NSD nhập QĐ tạm đình chỉ bị can, thì tình trạng bị can là “TĐCBC”.
Với vụ án có 1 bị can, khi bị can bị tạm đình chỉ (phục hồi) thì vụ án cũng bị tạm đình
chỉ (phục hồi).
Với vụ án có nhiều bị can, khi 1 bị can bị tạm đình chỉ, vụ án không bị tạm đình chỉ.
Vụ án vẫn tiếp tục xử lý đối với các bị can còn lại, và ở thụ lý giai đoạn sau, bị can bị tạm
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đình chỉ sẽ ở trạng thái không được tích chọn tham gia thụ lý (hệ thống sẽ tự bỏ dấu kiểm
chọn bị can này trong danh sách bị can). Khi bị can này có quyết định hủy bỏ quyết định tạm
đình chỉ bị can, nếu quyết định được ra trong khi thụ lý chưa kết thúc thì bị can được phục hồi
ngay trong thụ lý này. Khi đó nếu chuyển sang thụ lý ở giai đoạn sau, hệ thống sẽ tích chọn
lại bị can đó tham gia thụ lý. Nếu thụ lý đã kết thúc, ví dụ các bị can còn lại đã xử lý thì NSD
phải tách bị can sang vụ án mới.
II.2.3.5.

Các vụ án tách bị can

Đối với những vụ án cần tách bị can sang vụ án khác, trường hợp hay xảy ra với bị
can trốn, truy nã và vụ án đã xử các đồng phạm của bị can này.
VD tình huống:
Vụ án mã 000000267 có 5 bị can, trong đó đã xét xử và thi hành án 4 bị can năm
2013, có 1 bị can A trốn. Năm 2005, CQĐT tại địa phương bắt được bị can A trốn (hoặc tham
gia vào 1 vụ án khác), CQĐT (hoặc VKS) ra QĐ tách vụ án xảy ra năm 2004 để xử riêng bị
can A trong 1 vụ án mới có mã 000000268.
Đối với trường hợp địa phương khác bắt được và khởi tố có QĐ chuyển bị can này về
cho địa phương xử lý cũng làm tương tự.
Bước 1: Tìm kiếm vụ án có mã 000000267, NSD vào chức năng Quyết định vụ án để nhập
quyết định tách vụ án hình sự.
Bước 2: Vào chức năng Tách vụ án để tìm kiếm vụ án có bị can cần tách sang vụ án khác (vụ
án mã 000000267). Xác định vụ án mới cần tách bị can sang (vụ án có mã 000000268) và
thêm mới thông tin tách bị can để chuyển bị can A sang vụ án này. Thao tác chi tiết để tách bị
can tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Tách vụ án.
II.2.3.6.

Các vụ án phục hồi điều tra

Các vụ án phục hồi điều tra là các vụ án có Quyết định phục hồi điều tra vụ án/bị can
(trong trường hợp đình chỉ/tạm đình chỉ điều tra vụ án/bị can).
Với vụ án có nhiều bị can, khi 1 bị can bị đình chỉ/tạm đình chỉ, vụ án không bị đình
chỉ/tạm đình chỉ. Vụ án vẫn tiếp tục xử lý đối với các bị can còn lại, và ở thụ lý giai đoạn sau,
bị can bị đình chỉ/tạm đình chỉ sẽ ở trạng thái không được tích chọn tham gia thụ lý (hệ thống
sẽ tự bỏ dấu kiểm chọn bị can này trong danh sách bị can). Khi vụ án/bị can có quyết định
phục hồi điều tra, nếu quyết định được ra trong khi thụ lý chưa kết thúc thì vụ án/bị can được
phục hồi ngay trong thụ lý này. Khi đó nếu chuyển sang thụ lý ở giai đoạn sau, hệ thống sẽ
tích chọn lại bị can đó tham gia thụ lý. Nếu thụ lý đã kết thúc, ví dụ các bị can còn lại đã xử lý
thì NSD phải tách bị can sang vụ án mới.
Chi tiết việc tách bị can tham khảo tại mục Các vụ án tách bị can.
II.2.3.7.

Các vụ án nhập trùng

Trong thực tế, do NSD sau khi nhập xong vụ án có thể không ghi mã số vụ án lên hồ
sơ hoặc thất lạc mất bìa hồ sơ nên nhiều tình huống người dùng nhập vụ án bị trùng với hồ sơ
đã nhập rồi. Vì vậy, hệ thống sẽ kiểm tra việc nhập trùng bằng cách không cho phép NSD
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nhập 1 vụ án có trùng số QĐ, ngày QĐ khởi tố vụ án của 1 đơn vị trong 1 năm (Đơn vị được
tính là đơn vị khởi tố vụ án đầu tiên).
Khi gặp thông báo lỗi này của hệ thống NSD nên kiểm tra lại bằng cách vào mục tìm
kiếm, nhập các tiêu chí để tìm kiếm lại vụ án. Nếu đúng là vụ án đã nhập rồi thì NSD nên ghi
lại mã vụ án vào bìa hồ sơ để tiện quản lý sau này.
II.2.4.

Phân hệ quản lý vụ án hình sự

Phân hệ này cho phép NSD quản lý toàn bộ các thông tin về vụ án hình sự. Phân hệ
này bao gồm các chức năng sau.
-

Kiểm sát điều tra, truy tố;

-

Kiểm sát xét xử sơ thẩm;

-

Kiểm sát xét xử phúc thẩm;

-

Kiểm sát xét xử GĐT-TT;

-

Kiểm sát thi hành án;

-

Chuyển án;

-

Nhận án;

-

Tách vụ án;

-

Cập nhật vụ án trả hồ sơ điều tra bổ sung;

-

Người xử lý.

Để vào phân hệ này, từ trang chủ, NSD chọn khối thông tin Quản lý hồ sơ vụ án theo
màn hình dưới.
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Khi đó hệ thống sẽ hiển thị màn hình sau.

Bên trái màn hình là danh sách các chức năng của phân hệ Quản lý và thống kê án
hình sự. NSD chọn chức năng nào thì nhấp chuột vào chức năng đó. Khi đó, hệ thống sẽ hiển
thị màn hình tìm kiếm với các tiêu chí tìm kiếm riêng cho chức năng được chọn.
II.2.4.1.

Kiểm sát điều tra- truy tố

Phân hệ này cho phép NSD kiểm sát toàn bộ thông tin ở giai đoạn điều tra- truy tố.
Các thông tin cần quản lý bao gồm: Vụ án, Thụ lý, Kiểm sát viên/Điều tra viên, Bị can/bị
cáo, Quyết định vụ án, Kết luận điều tra, Bàn giao hồ sơ (CQĐT-VKS), Bản cáo trạng,
Bàn giao hồ sơ (VKS-TA). Từ menu, NSD vào phân hệ này theo màn hình sau:

II.2.4.1.1.

Kiểm sát điều tra

Màn hình thông tin chung về vụ án ở giai đoạn kiểm sát điều tra sẽ bao gồm toàn bộ
các thông tin về vụ án ở giai đoạn này và được thiết kế theo từng nhóm thông tin cần quản lý
ở trên (các nhóm thông tin được khoanh vùng màu đỏ trong màn hình dưới). NSD có thể kéo
thanh cuộn dọc ở bên phải màn hình (theo hướng chỉ của mũi tên màu đỏ) để nhìn thấy các
nhóm thông tin khác ở bên dưới.
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Vụ án

Chức năng này phép NSD thêm mới, sửa, xóa và xem chi tiết thông tin vụ án. Màn
hình khi vào phân hệ Kiểm sát điều tra truy tố như sau.

II.2.4.1.1.1-1.

Thêm mới

Bước 1: Tại màn hình tìm kiếm, NSD nhấn chọn nút
, chương trình hiển thị
màn hình thêm mới vụ án với các trường thông tin để NSD nhập liệu.
Các trường thông tin được hiện sáng, NSD có thể nhập dữ liệu. Còn các trường bị mờ
hệ thống sẽ tự sinh. Một số trường hệ thống sẽ tự động lấy giá trị mặc định, điều này giúp cho
việc nhập liệu nhanh hơn, giảm bớt việc gõ máy cho NSD. Tuy nhiên, NSD vẫn có thể sửa
thông tin mặc định này thành các giá trị khác (nếu muốn).
Màn hình nhập liệu vụ án có 3 nhóm thông tin:
-

Nhóm thông tin Quyết định khởi tố vụ án.
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-

Nhóm thông tin Vụ án.

-

Nhóm thông tin Bổ sung điều luật khởi tố: phần này được hiển thị khi NSD đã nhập
đầy đủ và lưu thành công thông tin của 2 nhóm trên.

Nhóm thông tin về “Quyết định khởi tố vụ án” bao gồm các trường:
-

Quyết định khởi tố vụ án số: NSD nhập thông tin về số quyết định khởi tố vụ án.

-

Ngày quyết định khởi tố vụ án: NSD nhập thông tin về ngày ra quyết định khởi tố vụ
án.

-

Cơ quan ra quyết định: Hệ thống lấy giá trị mặc định là Công an, tuy nhiên NSD có
thể thay đổi thông tin này (nếu cần) bằng cách nhấn chuột trái vào trường Cơ quan ra
quyết định để hệ thống hiển thị danh sách các cơ quan ra quyết định có trong danh
mục.

-

Đơn vị ra quyết định: Hệ thống tự lấy mặc định đơn vị ra quyết định là đơn vị ngang
cấp với tài khoản của VKS đăng nhập vào hệ thống (nếu cơ quan ra quyết định là
Công an, kiểm lâm, quân đội, Tòa án, VKS). Còn không, thì trường đơn vị ra quyết
định sẽ không hiển thị.

-

Điều luật vụ: Đây là trường thông tin để NSD nhập điều luật chính khởi tố vụ án hình
sự. Điều này giúp cho việc hệ thống xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án. NSD
gõ trực tiếp điều luật để hệ thống trả về danh sách các kết quả chứa tất cả các từ trong
cụm từ vừa gõ, cụm từ khóa vừa nhập sẽ được in đậm như hình dưới. Sau đó, NSD lựa
chọn 1 điều luật trong danh sách bằng cách nhấn chuột chọn điều luật đó.
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Nhóm thông tin về “Vụ án” bao gồm các trường:
-

Mã vụ án: Trường này hệ thống tự sinh sau khi NSD nhập thông tin và lưu thành
công vào CSDL.

-

Tên vụ án: NSD nhập tên vụ án.

-

Mã vụ của Tòa án: Trường này được nhập khi phần mềm quản lý án hình sự kết nối
với hệ thống phần mềm của ngành Tòa án.

-

Loại tội phạm: Bình thường thì hệ thống sẽ tự động xác định tính chất nghiêm trọng
của loại tội phạm sau khi NSD nhập điều luật khởi tố vụ án. Khi đó trường này sẽ bị
mờ đi như hình dưới.

Tuy nhiên, ngoài việc tự động xác định loại tội phạm cho vụ án, hệ thống bổ sung
thêm tính năng cho phép NSD có thể tự xác định việc này. NSD chỉ cần tích vào ô
vuông
ở bên cạnh để chuyển sang trạng thái NSD tự xác định. Khi được tích, ô
vuông sẽ chuyển thành ô vuông được chọn
. Và trường “Loại tội phạm” sẽ được
hiện sáng như hình dưới để NSD lựa chọn mức độ nghiêm trọng của loại tội phạm từ
danh sách có sẵn.

Nếu NSD nhập ngay từ đầu giá trị cho trường “Loại tội phạm” có mức độ nghiêm
trọng cụ thể (trừ Chưa xác định) thì giá trị này sẽ được giữ nguyên khi NSD thêm mới
bất cứ điều luật khởi tố nào.
-

Ngày xảy ra: Nhập ngày xảy ra vụ án đầy đủ.

-

Tháng/năm, Giờ: NSD nhập tháng, năm và giờ xảy ra vụ án. Trong trường hợp
không nhớ chính xác đầy đủ ngày/tháng/năm xảy ra vụ án, NSD có thể nhập tháng
hoặc năm xảy ra vụ án. Nếu NSD chỉ nhập năm, hệ thống sẽ lấy ngày xảy ra vụ án là
ngày đầu năm đó, nếu nhập tháng và năm, hệ thống sẽ lấy ngày xảy ra vụ án là ngày
đầu của tháng đó. VD: NSD nhập năm xảy ra vụ án là 2013, thì ngày xảy ra sẽ là
01/01/2013, nếu nhập tháng 05 năm 2013 thì ngày xảy ra sẽ là ngày 01/05/2013.

-

Nơi xảy ra: Trường này hệ thống sẽ tự mặc định là đơn vị hành chính nơi mà NSD
đăng nhập vào hệ thống. Tuy nhiên, NSD có thể thay đổi bằng cách nhập mã hoặc tên
địa danh để hệ thống lấy danh sách các địa danh từ danh mục. VD: NSD đăng nhập
bằng tài khoản của VKSND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thì trường “Nơi xảy ra” sẽ lấy
giá trị mặc định là 0103 - Q. Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội (chính là Mã địa danh- Tên
địa danh tương ứng)

-

Chi tiết nơi xảy ra: NSD nhập chi tiết địa chỉ nơi xảy ra vụ án.

-

Địa chỉ lưu trữ hồ sơ: NSD nhập địa chỉ lưu trữ hồ sơ.

-

Ghi chú: NSD nhập nội dung ghi chú (nếu có).
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Bước 2: NSD nhập thông tin vào các trường dữ liệu trên màn hình thêm mới.

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, NSD nhấn nút
để lưu thông tin vào
CSDL. Khi đó hệ thống hiển thị thông báo thêm mới thành công ở góc phải phía trên màn
hình. Phía dưới màn hình hiển thị nhóm thông tin “Bổ sung điều luật khởi tố”, nhóm thông tin
này chỉ được hiển thị khi NSD đã lưu thành công vào CSDL thông tin về quyết định khởi tố
vụ án và thông tin vụ án. Nếu NSD không bổ sung điều luật khởi tố nữa thì nhấn nút
để quay về màn hình trước đó. Còn không thì chuyển sang Bước 4.

Bước 4: Sau khi lưu xong thông tin về vụ án vào CSDL thì điều luật được nhập ở nhóm
thông tin “Quyết định khởi tố vụ án” sẽ được tự động đẩy xuống dưới lưới dữ liệu của nhóm
thông tin “Bổ sung điều luật khởi tố” và đây sẽ là điều luật chính để khởi tố vụ án. Tuy nhiên,
nếu NSD muốn bổ sung thêm điều luật khởi tố khác cho vụ án thì cũng có thể thêm tại đây.
II.2.4.1.1.1-2.

Bổ sung điều luật khởi tố
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Ngoài điều luật chính áp dụng cho vụ án được nhập ở bước trên, NSD có thể bổ sung
thêm điều luật khởi tố khác của vụ án. Có 2 cách để bổ sung điều luật khởi tố:
Cách 1:
Bước 1: Nhấn vào nút

để mở màn hình tìm kiếm điều luật.

Bước 2: Nhập từ khóa cần tìm vào ô nhập liệu hoặc lựa chọn các tiêu chí tìm kiếm có sẵn trên
màn hình. Hệ thống sẽ trả về kết quả chứa tất cả các từ trong cụm từ khóa cần tìm ở dưới lưới
dữ liệu.

Bước 3: NSD chọn điều luật cần bổ sung dưới lưới dữ liệu.
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, hệ thống sẽ hiển thị thông báo Cập nhật thành công như

Bước 5: NSD nhấn nút
để quay về màn hình trước đó, khi đó điều luật vừa bổ
sung được hiển thị dưới lưới dữ liệu, trong nhóm thông tin Bổ sung điều luật khởi tố.

Cách 2:
Bước 1: Nhập trực tiếp mã hoặc tên điều luật ở ô Tội danh để lựa chọn điều luật cần thêm từ
danh mục.
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để lưu thông tin điều luật khởi tố vụ án.

Lưu ý:
Để xóa điều luật khởi tố khỏi danh sách. NSD chọn điều luật dưới lưới dữ liệu, và
nhấn vào nút
, khi đó điều luật được chọn sẽ bị xóa khỏi danh sách điều luật khởi tố
vụ án. Nếu vụ án chỉ có 1 điều luật thì hệ thống sẽ không cho phép NSD xóa điều luật đó vì
điều luật chính áp dụng cho vụ án là bắt buộc phải nhập.

Nếu NSD đã nhập điều luật chính tại nhóm thông tin Quyết định khởi tố vụ án thì
sau khi lưu xong thông tin vụ án, điều luật này sẽ được tự động đẩy xuống lưới dữ liệu bên
dưới tại nhóm thông tin Bổ sung điều luật khởi tố, đồng thời hệ thống tự đánh dấu kiểm ở ô
check tương ứng trong cột Điều luật vụ. Tuy nhiên, NSD có thể thay đổi việc này bằng cách
tích chọn điều luật khác làm điều luật chính. Nếu có sự thay đổi điều luật chính ở dưới group
Điều luật khởi tố vụ án thì phần thông tin điều luật chính ở group QĐ khởi tố vụ án cũng sẽ
được tự động cập nhật theo và ngược lại.
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Trong trường hợp vụ án có nhiều tội danh và có cùng mức độ nghiêm trọng (VD:
Cùng là đặc biệt nghiêm trọng) thì điều luật chính là tội danh có điều luật nhỏ nhất.
Nếu vụ việc đã được chuyển án, NSD không thể sửa hoặc xóa thông tin đã nhập.
II.2.4.1.1.1-3.

Cập nhật chỉ tiêu, ma túy, vật chứng

Sau khi nhập xong các điều luật cho vụ án, NSD sẽ cập nhật tiếp thông tin chỉ tiêu, ma
túy, vật chứng cho từng điều luật của vụ án (nếu có).
Cập nhật chỉ tiêu:
Để cập nhật chỉ tiêu thống kê vụ án, NSD thao tác theo các bước sau:
Bước 1: Tại nhóm thông tin điều luật khởi tố, NSD chọn điều luật và nhấp chuột vào link
tương ứng với điều luật đó (theo hướng chỉ của mũi tên màu đỏ).

Bước 2: Hệ thống mở màn hình cập nhật chỉ tiêu với danh sách các chỉ tiêu tương ứng.

Bước 3: Nhập các thông tin tương ứng với từng chỉ tiêu thống kê.
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Lưu ý: Giới hạn việc nhập giá trị của cột Số lượng tùy thuộc vào định nghĩa trong danh mục.
NSD có thể di chuột vào ô nhập liệu, hệ thống sẽ hiển thị ghi chú (là dòng tooltip màu vàng
như hình dưới) cho NSD biết khoảng giá trị nhỏ nhất, lớn nhất được phép nhập với từng ô. Ở
màn hình cập nhật chỉ tiêu, NSD không thể thay đổi khoảng giá trị này. Để sửa (nếu cần),
NSD phải vào danh mục Chỉ tiêu thống kê vụ án để thay đổi khoảng giá trị cần nhập.

Bước 4: Sau khi nhập đầy đủ thông tin, NSD nhấn nút
vào CSDL và hiển thị thông báo thêm mới thành công.

Bước 5: NSD nhấn nút
hình cập nhật chỉ tiêu.

hoặc nhấn vào dấu

để lưu thông tin đã nhập

ở góc phải màn hình để đóng màn

Lưu ý: Để tiếp tục cập nhật chỉ tiêu cho các điều luật khác của vụ án, NSD chọn điều luật và
thực hiện thao tác tương tự như trên.
Cập nhật thông tin ma túy:
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Để cập nhật thông tin ma túy, NSD thao tác theo các bước sau:
Bước 1: Tại nhóm thông tin điều luật khởi tố, NSD chọn điều luật và nhấp chuột vào link
tương ứng với điều luật đó (theo hướng chỉ của mũi tên màu đỏ).

Bước 2: Hệ thống mở màn hình cập nhật thông tin ma túy.

Bước 3: Khi NSD chọn xong trường Tên ma túy và nhấn vào phím tab (trên bàn phím), hệ
thống sẽ tự động lấy mã loại ma túy tương ứng với tên mà NSD vừa nhập.

Bước 4: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin trong nhóm ma túy, NSD nhấn nút
thống sẽ thực hiện lưu thông tin vào CSDL và hiển thị thông báo thêm mới thành công.

Lưu hành nội bộ

, hệ

Trang 41/297

SPP.QLA: TLHDSD_

quả lý và t ố g kê á

ướ g dẫ sử dụ g c o Việ kiể

Bước 5: NSD nhấn nút
hình cập nhật chỉ tiêu.

sát

ì

sự

â dâ tối cao và cấp tỉ

hoặc nhấn vào dấu

v1.0

ở góc phải màn hình để đóng màn

Lưu ý:
Để sửa thông tin về số lượng và đơn vị tính loại ma túy đã nhập, NSD thao tác như
sau:
Bước 1: Chọn bản ghi cần sửa ở dưới lưới dữ liệu. Khi đó thông tin về bản ghi vừa chọn sẽ
được hiển thị lên nhóm thông tin Ma túy phía trên.

Bước 2: Nhập số lượng hoặc đơn vị tính cần sửa, sau đó nhấn nút
lưu thông tin đã sửa vào CSDL và hiển thị thông báo cập nhật thành công.

, hệ thống sẽ

Lưu ý: Chỉ sửa được thông tin về số lượng và đơn vị tính, nếu NSD sửa sang tên ma túy khác
thì hệ thống sẽ tính riêng thành một loại ma túy mới.
Để xóa loại ma túy đã nhập, NSD thao tác như sau:
Bước 1: Nhấp chuột chọn ma túy cần xóa dưới lưới dữ liệu, nhấn nút
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Bước 2: Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận xóa.

Bước 3: Đồng ý xóa, NSD nhấn nút
thông báo xóa thành công.

Còn không, NSD nhấn nút

, chương trình sẽ xóa điều luật đó và hiển thị

, chương trình sẽ không xóa bản ghi khỏi CSDL.

Lưu ý: Để tiếp tục cập nhật chỉ tiêu cho điều luật khác của vụ án, NSD chọn điều luật và thực
hiện thao tác tương tự như trên.
Cập nhật thông tin vật chứng:
Để cập nhật thông tin vật chứng, NSD thao tác theo các bước sau:
Bước 1: Tại nhóm thông tin điều luật khởi tố, NSD chọn điều luật và nhấp chuột vào link
tương ứng với điều luật đó (theo hướng chỉ của mũi tên màu đỏ).

Bước 2: Hệ thống mở màn hình cập nhật vật chứng với danh sách các chỉ tiêu thống kê
tương ứng.

Bước 3: Nhập các thông tin tương ứng với từng chỉ tiêu thống kê.
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vào CSDL và hiển thị thông báo thêm mới thành công.

Bước 5: NSD nhấn nút
hình cập nhật chỉ tiêu.

hoặc nhấn vào dấu

v1.0

để lưu thông tin đã nhập

ở góc phải màn hình để đóng màn

Lưu ý: Để tiếp tục cập nhật chỉ tiêu cho điều luật khác của vụ án, NSD chọn điều luật và thực
hiện thao tác tương tự như trên.
II.2.4.1.1.1-4.

Sửa

Bước 1: Nhập thông tin cần tìm ở màn hình tìm kiếm, nhấn nút
hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm:

Lưu hành nội bộ
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Bước 2: Chọn 1 bản ghi từ danh sách.

Bước 3: NSD nhấn nút
đã chọn.

, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án

Bước 4: Để mở màn hình sửa thông tin vụ án, NSD nhấn nút
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Bước 5: Nhập các thông tin cần sửa và nhấn nút
. Chương trình lưu thông tin đã
sửa vào CSDL. Sau đó, hệ thống sẽ tự động đóng màn hình sửa thông tin vụ án, đồng thời
quay lại màn hình thông tin tổng quan về vụ án và hiển thị thông báo cập nhật thành công.

II.2.4.1.1.1-5.

II.2.4.1.1.1.5.1.

Xóa
Xóa điều luật khởi tố vụ án

Có 2 cách để xóa điều luật khởi tố của vụ án.
Cách 1: Xóa điều luật khởi tố tại màn hình thông tin tổng quan về vụ án. Thao tác như sau:
Bước 1: Thực hiện tìm kiếm vụ án có điều luật khởi tố cần xóa, cách thực hiện tương tự như
việc sửa thông tin ở trên (từ bước 1 đến bước 3).

Bước 2: Chọn điều luật cần xóa dưới lưới dữ liệu, sau đó nhấn vào biểu tượng
(theo
hướng chỉ của mũi tên màu đỏ ở hình trên), chương trình sẽ hiển thị thông báo xác nhận việc
xóa.

Bước 3: Đồng ý xóa, NSD nhấn nút
thông báo xóa thành công.

, chương trình sẽ xóa điều luật đó và hiển thị
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, chương trình sẽ không xóa bản ghi khỏi CSDL.

Cách 2: Xóa điều luật tại màn hình sửa thông tin vụ án. Thao tác như sau:
Bước 1: Tại màn hình cập nhật thông tin vụ án, NSD chọn điều luật cần xóa dưới lưới dữ liệu
bằng cách nhấp chuột chọn điều luật. Khi đó, hệ thống sẽ hiện sáng nút
mũi tên màu đỏ ở hình dưới).

Bước 2: NSD nhấn nút

(theo hướng

. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận việc xóa.

Bước 3: Đồng ý xóa, NSD nhấn nút

, chương trình sẽ xóa điều luật đó và hiển thị

thông báo xóa thành công. Còn không, NSD nhấn nút
bản ghi khỏi CSDL.

, chương trình sẽ không xóa

Lưu ý: Trong trường hợp NSD xóa điều luật chính của vụ án thì trong các điều luật còn lại,
điều nào có tội danh nặng nhất sẽ được tự động chuyển thành điều luật chính của vụ án.
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Trong trường hợp vụ án chỉ có 1 tội danh, hệ thống sẽ không hiển thị nút xóa và NSD sẽ
không thể xóa được tội danh của vụ án (xem hình dưới).

II.2.4.1.1.1.5.2.

Xóa vụ án

Bước 1: Nhập thông tin cần tìm ở màn hình tìm kiếm, nhấn nút
hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm:

, chương trình

Bước 2: Chọn 1 bản ghi từ danh sách.

Bước 3: Sau đó nhấn nút

, chương trình sẽ hiển thị thông báo xác nhận việc xóa.
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, chương trình sẽ xóa điều luật đó và hiển thị

, chương trình sẽ không xóa bản ghi khỏi CSDL.

Lưu ý: Chỉ thực hiện xóa vụ án khi NSD mới nhập xong vụ án, chưa nhập các thông tin khác
đi kèm vụ án như thông tin: bị can/bị cáo, thụ lý, quyết định vụ án, bản cáo trạng, kết luận
điều tra. Nếu đã nhập các thông tin này thì NSD phải lần lượt xóa các thông tin đó mới có thể
xóa được vụ án. NSD phải xóa từ dưới lên, xóa lần lượt theo thứ tự những gì nhập sau trước
(Có nghĩa ở giai đoạn kiểm sát điều tra cần xóa theo thứ tự: Bàn giao hồ sơ CQĐTVKSKết luận điều traQuyết định vụ ánThụ lý/Bị can,bị cáo).
VD: Hệ thống hiển thị thông báo sau nếu vụ án đã thụ lý, NSD sẽ không được phép xóa.

Trong trường hợp vụ án đã chuyển án, NSD không thể xóa vụ án.
II.2.4.1.1.1-6.

Xem chi tiết
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, chương trình

Bước 2: Chọn 1 bản ghi từ danh sách.

Bước 3: Nhấn nút
nhập liệu.

để xem toàn bộ thông tin chi tiết về vụ án đến thời điểm
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Thụ lý

Chức năng này cho phép NSD thêm mới, sửa, xóa, xem chi tiết thông tin thụ lý.
II.2.4.1.1.2-1.

Thêm mới

Bước 1: Nhập thông tin cần tìm ở màn hình tìm kiếm, nhấn nút
hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm:

, chương trình

Bước 2: Chọn 1 bản ghi từ danh sách.

Bước 3: NSD nhấn nút

, chương trình hiển thị thông tin tổng quan về vụ

án đã chọn. Tại màn hình này, NSD nhấn vào nút
lý (vùng được khoanh đỏ trong hình dưới).

Lưu hành nội bộ
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Bước 4: Hệ thống mở màn hình thêm mới thụ lý. Nhập các thông tin cần thêm mới thụ lý.

-

Trường Mã thụ lý: người dùng không cần nhập vì thông tin mã được hệ thống sinh tự
động sau khi thêm mới thụ lý thành công.

-

Trường Loại: hệ thống sẽ tự mặc định loại thụ lý thích hợp trong từng giai đoạn cụ
thể. Tuy nhiên, người dùng có thể lựa chọn lại cho phù hợp với trường hợp của vụ án
đang nhập.

-

Trường Thụ lý số: số của thụ lý.

-

Trường Ngày thụ lý: ngày thụ lý vụ án, nhập theo đúng định dạng ngày/tháng/năm.

-

Trường Thời hạn điều tra từ ngày: NSD không cần nhập, hệ thống lấy tự động bằng
với ngày thụ lý.

-

Trường Thời hạn điều tra đến ngày: hệ thống sẽ tính tự động thời hạn điều tra đến
ngày theo đúng luật định. Nếu NSD thấy chưa chính xác thì có thể nhập lại, và cũng
nhập theo đúng định dạng ngày/tháng/năm.

-

Trường Án điểm: NSD nhập bằng cách tích dấu kiểm vào ô vuông bên cạnh án điểm.
Sau khi đã tích chọn án điểm thì dữ liệu trường Trường hợp bên phải được hiển thị
để NSD có thể nhập các trường hợp của án điểm.

-

Trường Trường hợp: NSD lựa chọn trường hợp không chuyển hay án thường sang
án điểm.

-

Trường Có luật sư tham gia: NSD nhập bằng cách tích vào ô vuông bên cạnh, khi đó
hệ thống sẽ xác định giai đoạn này vụ án có luật sư tham gia.
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Trường Giai đoạn: hệ thống sẽ tự sinh ứng với từng giai đoạn thụ lý, trường này NSD
chỉ xem và không thay đổi được giá trị.

Bước 5: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, NSD nhấn nút
để lưu thông tin vào
CSDL. Khi đó hệ thống hiển thị mã và thông báo thêm mới thành công ở phía trên màn hình.

II.2.4.1.1.2-2.

Sửa

Bước 1: Nhập thông tin về vụ án cần tìm ở màn hình tìm kiếm vụ án, nhấn nút
, chương trình hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm:

Bước 2: Chọn 1 vụ án từ danh sách dưới lưới dữ liệu.

Bước 3: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
đã chọn theo từng nhóm thông tin. Trong nhóm thông tin về Thụ lý, NSD có thể nhìn thấy
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danh sách thụ lý. Muốn sửa thông tin của thụ lý nào, NSD chọn thụ lý đó và nhấn vào nút sửa
.

Bước 4: Chương trình mở màn hình sửa thông tin cho thụ lý vừa chọn.

Bước 5: Nhập các thông tin cần sửa và nhấn nút
để lưu thông tin đã sửa vào
CSDL. Hệ thống sẽ tự đóng màn hình này, quay về màn hình tổng quan vụ án và hiển thị
thông báo cập nhật thành công.

II.2.4.1.1.2-3.

Xóa

Bước 1: Tìm kiếm vụ án có thụ lý cần xóa, thực hiện tương tự như thao tác sửa thụ lý ở trên
(từ bước 1 đến bước 2).
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Bước 2: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
đã chọn theo từng nhóm thông tin. Trong nhóm thông tin về Thụ lý, NSD có thể nhìn thấy
danh sách thụ lý của vụ án. Muốn xóa thông tin của thụ lý nào, NSD chọn thụ lý đó và nhấn
vào nút xóa
(theo hướng chỉ của mũi tên màu đỏ).

Bước 3: Chương trình sẽ hiển thị thông báo xác nhận việc xóa.

Bước 4: Đồng ý xóa, NSD nhấn nút

, chương trình sẽ xóa thụ lý đó ra khỏi danh sách

và hiển thị thông báo xóa thành công. Còn không, NSD nhấn nút
không xóa bản ghi khỏi CSDL.
II.2.4.1.1.2-4.

, chương trình sẽ

Xem chi tiết

Bước 1: Tìm kiếm vụ án có thụ lý cần xem chi tiết, thực hiện tương tự như thao tác sửa thụ lý
ở trên (từ bước 1 đến bước 2).
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Bước 2: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
đã chọn theo từng nhóm thông tin. Trong nhóm thông tin về Thụ lý, NSD có thể nhìn thấy
danh sách thụ lý của vụ án. Muốn xem chi tiết thông tin của thụ lý nào, NSD chọn thụ lý đó
và nhấn vào nút xem chi tiết
(theo hướng chỉ của mũi tên màu đỏ).

Bước 3: Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin về thụ lý đã chọn.

II.2.4.1.1.3.

Kiểm sát viên/Điều tra viên

Chức năng này cho phép NSD thêm mới, sửa, xóa, xem chi tiết thông tin kiểm sát
viên/điều tra viên.
II.2.4.1.1.3-1.

Thêm mới

Bước 1: Nhập thông tin cần tìm ở màn hình tìm kiếm, nhấn nút
hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm:
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Bước 2: Chọn 1 bản ghi từ danh sách.

Bước 3: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin tổng quan về vụ
án đã chọn. Tại màn hình này, NSD kéo thanh cuộn xuống dưới để tìm nhóm thông tin Kiểm
sát viên/Điều tra viên (vùng được khoanh đỏ trong hình dưới). Sau đó, nhấn vào nút
trên màn hình này.

Bước 4: Hệ thống mở màn hình thêm mới Kiểm sát viên/Điều tra viên.
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Bước 5: Nhập các thông tin cần thêm mới Kiểm sát viên hoặc Điều tra viên.
-

Vị trí công tác: Trường này cho phép NSD lựa chọn việc thêm mới kiểm sát viên hay
điều tra viên tham gia vụ án.

-

Kiểm sát viên được phân công: NSD nhập kiểm sát viên được phân công.

-

Quyết định phân công số: NSD nhập quyết định phân công số.

-

Ngày phân công: NSD nhập ngày phân công.

-

Người ký: NSD nhập người ký.

Bước 6: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, NSD nhấn nút
để lưu thông tin vào
CSDL. Khi đó hệ thống hiển thị thông báo thêm mới thành công ở phía trên màn hình.

Bước 7: NSD nhấn nút
nút

để thêm mới Kiểm sát viên/Điều tra viên khác. Nhấn

để quay về màn hình thông tin chung về vụ án.
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Lưu ý: Hệ thống chỉ hiện sáng nút
trong nhóm thông tin Kiểm sát viên/Điều
tra viên khi NSD nhập xong thông tin thụ lý. Bởi vì, NSD buộc phải nhập liệu theo đúng
trình tự, phải nhập xong thông tin thụ lý mới được nhập tiếp các thông tin khác liên quan đến
thụ lý này.
II.2.4.1.1.3-2.

Sửa

Bước 1: Nhập thông tin cần tìm ở màn hình tìm kiếm, nhấn nút
hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm:

, chương trình

Bước 2: Chọn 1 bản ghi từ danh sách.

Bước 3: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin tổng quan về vụ
án đã chọn. Tại màn hình này, NSD kéo thanh cuộn xuống dưới để tìm nhóm thông tin Kiểm
sát viên/Điều tra viên (vùng được khoanh đỏ trong hình dưới). Sau đó, nhấn vào nút
trên
màn hình này.
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Bước 4: Chương trình mở màn hình sửa thông tin cho kiểm sát viên vừa chọn.

Bước 5: Nhập các thông tin cần sửa và nhấn nút
để lưu thông tin đã sửa vào
CSDL. Hệ thống sẽ tự đóng màn hình này, quay về màn hình tổng quan vụ án và hiển thị
thông báo cập nhật thành công.

II.2.4.1.1.3-3.

Xóa

Bước 1: Nhập thông tin cần tìm ở màn hình tìm kiếm, nhấn nút
hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm:
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Bước 2: Chọn 1 bản ghi từ danh sách.

Bước 3: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin tổng quan về vụ
án đã chọn. Tại màn hình này, NSD kéo thanh cuộn xuống dưới để tìm nhóm thông tin Kiểm
sát viên/Điều tra viên (vùng được khoanh đỏ trong hình dưới). Sau đó, nhấn vào nút
trên
màn hình này.

Bước 3: Chương trình sẽ hiển thị thông báo xác nhận việc xóa.
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Bước 4: Đồng ý xóa, NSD nhấn nút
, chương trình sẽ xóa kiểm sát viên/điều tra viên
ra khỏi danh sách và hiển thị thông báo xóa thành công.

Còn không, NSD nhấn nút
II.2.4.1.1.3-4.

, chương trình sẽ không xóa bản ghi khỏi CSDL.

Xem chi tiết

Bước 1: Nhập thông tin cần tìm ở màn hình tìm kiếm, nhấn nút
hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm:

, chương trình

Bước 2: Chọn 1 bản ghi từ danh sách.
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Bước 3: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin tổng quan về vụ
án đã chọn. Tại màn hình này, NSD kéo thanh cuộn xuống dưới để tìm nhóm thông tin Kiểm
sát viên/Điều tra viên (vùng được khoanh đỏ trong hình dưới). Sau đó, nhấn vào nút
tương ứng với Kiểm sát viên/Điều tra viên trên màn hình này.

Bước 4: Chương trình hiển thị chi tiết thông tin về Kiểm sát viên/Điều tra viên mà NSD đã
chọn.

II.2.4.1.1.4.

Bị can/bị cáo

Chức năng này cho phép NSD thêm mới, sửa, xóa, xem chi tiết thông tin bị can/bị cáo.
II.2.4.1.1.4-1.

Thêm mới

Bước 1: Nhập thông tin cần tìm ở màn hình tìm kiếm, nhấn nút
hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm.
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Bước 2: Chọn 1 bản ghi từ danh sách.

Bước 3: NSD nhấn nút

, chương trình hiển thị thông tin tổng quan về vụ

án đã chọn. Tại màn hình này, NSD nhấn vào nút
can/Bị cáo (vùng được khoanh đỏ trong hình dưới).

trong nhóm thông tin Bị

Bước 4: Hệ thống mở màn hình thêm mới bị can. Trên màn hình này có 4 nhóm thông tin
(được khoanh đỏ trong hình dưới):
-

Nhóm thông tin Quyết định khởi tố bị can: Để rút ngắn thời gian nhập liệu cho NSD,
hệ thống sẽ tự động kế thừa giá trị đã nhập ở phần quyết định khởi tố vụ án chuyển
sang mà NSD không phải nhập lại nữa (nếu không có sự thay đổi). Nếu muốn sửa
thành thông tin khác thì NSD phải nhập lại các thông tin này.

-

Nhóm thông tin Bị can: Phần dữ liệu NSD cần nhập liệu, có một số trường thông tin
hệ thống sẽ lấy giá trị mặc định sẵn, nếu muốn thay đổi sang giá trị khác thì NSD tự
nhập lại các giá trị này.

-

Nhóm thông tin Chỉ tiêu chính: Phần này NSD tự tích chọn vào ô vuông bên cạnh
tương ứng với từng chỉ tiêu.

-

Nhóm thông tin Điều luật khởi tố: Hệ thống sẽ tự động thừa kế điều luật khởi tố mà
NSD nhập ở bước thêm vụ án, các điều luật này sẽ mặc định áp dụng cho bị can tham
gia vụ án. NSD có thể thao tác thêm hoặc xóa bớt điều luật này đối với từng bị can..
Thao tác thực hiện tương tự như bước Bổ sung điều luật khởi tố vụ án.
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Bước 5: Nhập các thông tin cần thêm mới bị can.
-

Một số trường thông tin trên màn hình này được lấy từ danh mục, VD: Quốc tịch,
dân tộc, học vấn, nơi ĐKHKTT, nơi ở hiện tại, chức vụ chính quyền, Đảng viên.
Để nhập liệu cho các trường này NSD nhập mã hoặc tên tương ứng để chọn lựa từ
danh sách.

-

Trường Ngày sinh: khi NSD nhập đầy đủ ngày/tháng/năm của bị can, sau đó nhấn
phím tab để chuyển sang trường kế tiếp thì trường Ngày/Tháng/Năm sinh sẽ tự động
điền giá trị vừa được nhập đó.Trong trường hợp không nhớ chính xác đầy đủ ngày/
tháng/năm sinh của bị can, NSD có thể nhập tháng hoặc năm sinh của bị can tại các ô
nhập liệu riêng lẻ này. Nếu NSD chỉ nhập năm, hệ thống sẽ lấy ngày sinh của bị can là
ngày cuối cùng của năm đó. Nếu nhập tháng và năm, hệ thống sẽ lấy ngày sinh bị can
là ngày cuối cùng của tháng đó. VD: NSD nhập năm sinh bị can là 1970, thì ngày sinh
bị can sẽ là 31/12/1970, nếu nhập tháng 05 năm 1970 thì ngày sinh ra sẽ là ngày
31/05/1970.

-

Trường Bị can đầu vụ: Nếu vụ án có 1 bị can thì hệ thống sẽ tự xác định bị can đó là
đầu vụ và NSD không thể thay đổi tính chất này. NSD chỉ có thể thay đổi bị can đầu
vụ khi vụ án có nhiều hơn 1 bị can.
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Bước 6: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, NSD nhấn nút
để lưu thông tin vào
CSDL. Khi đó hệ thống hiển thị mã và thông báo thêm mới thành công ở phía trên màn hình.

Bước 7: Nhấn chọn nút

để tiếp tục thêm mới bị can khác, nhấn chọn nút

để quay lại màn hình tìm kiếm.

II.2.4.1.1.4-2.

Chọn bị can tham gia thụ lý

Khi bị can được tích chọn tham gia thụ lý thì ở các bước sau mới có thể cập nhật được
các thông tin về chỉ tiêu cũng như mức án VKS đề nghị truy tố, hình phạt áp dụng...cho bị can
đó. Bình thường, khi NSD nhập bị can thì hệ thống sẽ tự mặc định là bị can đó tham gia thụ
lý, NSD sẽ không phải thực hiện bước này nữa.
Bước 1: Tại màn hình thông tin tổng quan về vụ án, trong nhóm thông tin Bị can/Bị cáo hệ
thống hiển thị danh sách các bị can đã được nhập liệu cho vụ án. Ở góc bên trái có các ô
vuông để NSD tích chọn bị can/bị cáo tham gia thụ lý.
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Bước 2: Nếu bị can tham gia thụ lý, NSD chọn bị can và tích vào ô vuông bên trái tương ứng
với bị can đó để ô vuông chuyển sang trạng thái đã chọn
. Để chọn tất cả các bị can trong
danh sách thì NSD tích chọn vào ô vuông trên cùng ở dòng tiêu đề. Nếu bị can không tham
gia thụ lý, NSD phải bỏ tích chọn bị can đó. Để bỏ tích chọn, NSD tích lại vào ô vuông đã
được đánh dấu kiểm.

Bước 3: Sau khi lựa chọn xong, NSD nhấn vào
nhận việc cập nhật dữ liệu.

Bước 4: Đồng ý cập nhật, NSD nhấn nút

, hệ thống hiển thị thông báo xác

, chương trình sẽ cập nhật danh sách bị can

tham gia thụ lý vào CSDL. Còn không, NSD nhấn nút
thông tin vào CSDL.

Lưu hành nội bộ
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Sửa

Bước 1: Nhập thông tin về bị can cần tìm ở màn hình tìm kiếm vụ án, nhấn nút
, chương trình hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm:

Bước 2: Chọn 1 vụ án từ danh sách.

Bước 3: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
đã chọn theo từng nhóm thông tin. Trong nhóm thông tin về Bị can /bị cáo, NSD có thể nhìn
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thấy danh sách các bị can của vụ án. Muốn sửa thông tin của bị can nào, NSD chọn bị can đó
và nhấn vào nút sửa
.

Bước 4: Chương trình mở màn hình sửa thông tin cho bị can vừa chọn.

Bước 5: Nhập các thông tin cần sửa và nhấn nút
(NSD kéo thanh cuộn xuống
dưới để nhìn thấy nút này) để lưu thông tin đã sửa vào CSDL. Hệ thống sẽ tự đóng màn hình
này, quay về màn hình tổng quan vụ án và hiển thị thông báo cập nhật thành công.
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Xóa

Bước 1: Tìm kiếm vụ án có bị can cần xóa, thực hiện tương tự như thao tác sửa bị can ở trên
(từ bước 1 đến bước 2).

Bước 2: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
đã chọn theo từng nhóm thông tin. Trong nhóm thông tin về Bị can /bị cáo, NSD có thể nhìn
thấy danh sách các bị can của vụ án. Muốn xóa thông tin của bị can nào, NSD chọn bị can đó
và nhấn vào nút xóa
(theo hướng chỉ của mũi tên màu đỏ).

Bước 3: Chương trình sẽ hiển thị thông báo xác nhận việc xóa.

Bước 4: Đồng ý xóa, NSD nhấn nút
và hiển thị thông báo xóa thành công.

, chương trình sẽ xóa bị can đó ra khỏi danh sách

Lưu hành nội bộ

Trang 70/297

SPP.QLA: TLHDSD_

quả lý và t ố g kê á

ướ g dẫ sử dụ g c o Việ kiể

Còn không, NSD nhấn nút
II.2.4.1.1.4-5.

sát

ì

sự

â dâ tối cao và cấp tỉ

v1.0

, chương trình sẽ không xóa bản ghi khỏi CSDL.

Xem chi tiết

Bước 1: Tìm kiếm vụ án có bị can cần xem chi tiết, thực hiện tương tự như thao tác sửa bị can
ở trên (từ bước 1 đến bước 2).

Bước 2: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
đã chọn theo từng nhóm thông tin. Trong nhóm thông tin về Bị can /bị cáo, NSD có thể nhìn
thấy danh sách các bị can của vụ án. Muốn xem chi tiết thông tin của bị can nào, NSD chọn bị
can đó và nhấn vào nút xem chi tiết
(theo hướng chỉ của mũi tên màu đỏ).
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Bước 3: Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin về bị can đã chọn.

II.2.4.1.1.5.

Quyết định bị can/bị cáo

Chức năng này cho phép NSD thêm mới, sửa, xóa thông tin quyết định bị can/bị cáo.
II.2.4.1.1.5-1.

Thêm mới

Bước 1: Nhập thông tin cần tìm ở màn hình tìm kiếm, nhấn nút
hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm:

Lưu hành nội bộ
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Bước 2: Chọn 1 bản ghi từ danh sách.

Bước 3: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
đã chọn theo từng nhóm thông tin. Trong nhóm thông tin về Bị can /bị cáo, NSD có thể nhìn
thấy danh sách các bị can của vụ án. Muốn thêm mới quyết định cho bị can nào, NSD chọn bị
can đó và nhấn vào nút sửa
cho bị can.

. Hoặc nhấn nút

Lưu hành nội bộ
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. Chương trình mở màn hình sửa thông tin

Bước 5: NSD kéo chuột để hiển thị màn hình bên dưới, chọn nhóm thông tin quyết định bị
can và nhấn nút

để thêm mới quyết định cho bị can.

Bước 6: Hệ thống mở màn hình thêm mới quyết định bị can. Nhập các thông tin cần thêm
mới quyết định.
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-

Trường Mã quyết định: người dùng không cần nhập vì thông tin mã được hệ thống
sinh tự động sau khi thêm mới quyết định thành công.

-

Trường Quyết định số: số của quyết định đang nhập.

-

Trường Đơn vị ra quyết định: người dùng chọn một đơn vị trong danh sách các đơn
vị có sẵn.

-

Trường Viện kiểm sát: tên VKS ra quyết định, mặc định là VKS đanh đăng nhập và
người dùng có thể sửa thông tin. Trong trường hợp Đơn vị ra quyết định không phải
là VKS mà là Toà án thì trường Viện kiểm sát tự động đổi thành trường Toà án, còn
nếu chọn trường Đơn vị ra quyết định không phải là VKS hay Tòa án thì trường
Viện kiểm sát (Tòa án) không được hiển thị.

-

Trường Bị can: luôn mặc định là bị can đã chọn để thêm mới thông tin quyết định,
người dùng không cần nhập.

-

Trường Loại quyết định: người dùng chọn loại quyết định từ danh sách nhóm quyết
định có sẵn.

-

Trường Quyết định: người dùng chọn tên quyết định từ danh mục, tên quyết định
được hiển thị tương ứng với Loại quyết định đã chọn ở trên.

-

Trường Lý do: lý do của quyết định, được lấy tự động theo quyết định người dung
không cần nhập.

-

Trường Ngày: ngày ra quyết định, nhập theo đúng định dạng ngày/tháng/năm.

-

Trường Thời hạn/Hiệu lực từ ngày: ngày bắt đầu có hiệu lực của quyết định, nhập
theo đúng định dạng ngày/tháng/năm.

-

Trường Thời hạn/Hiệu lực đến ngày: ngày kết thúc hiệu lực của quyết định, trường
dữ liệu này sẽ được tính tự động bằng cách lấy trường Thời hạn/Hiệu lực từ ngày
cộng trường Thời hạn thực tế. Tuy nhiên người dùng vẫn có thể thay đổi dữ liệu.
Một số loại quyết định sẽ không nhập dữ liệu trường này vì quyết định đó không có
ngày kết thúc.

-

Trường Thời hạn luật định: người dung không cần nhập vì dữ liệu được lấy từ động
từ danh mục có sẵn.

-

Trường Thời hạn thực tế: thời hạn thực tế của quyết định. Trường này có 2 phần cần
nhập, một phần là dữ liệu số và một phần là đơn vị tính.

-

Trường Người ký: tên người ký quyết định.

-

Truờng Chức vụ: chức vụ của người ký quyết định.

-

Trường Nội dung: nhập thông tin nội dung của quyết định.

Bước 7: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, NSD nhấn nút
để lưu thông tin vào
CSDL. Khi đó hệ thống hiển thị mã và thông báo thêm mới thành công ở phía trên màn hình.
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để tiếp tục thêm mới quyết định khác, nhấn chọn nút

để quay lại màn hình tìm kiếm.
Lưu ý:
Hệ thống chỉ hiện sáng nút Thêm quyết định bị can khi NSD nhập xong thông tin thụ lý.
Bởi vì, NSD buộc phải nhập liệu theo đúng trình tự, phải nhập xong thông tin thụ lý mới được
nhập tiếp các thông tin khác liên quan đến thụ lý này như Quyết định vụ án, Quyết định bị
can, Kiểm sát viên/Điều tra viên.
Trong trường hợp NSD nhấn vào nút
để thêm mới quyết định bị can thì
hệ thống sẽ hiển thị luôn màn hình nhập thông tin quyết định bị can mà không cần vào sửa
thông tin bị can nữa.

Khi đó NSD chỉ cần nhập thông tin quyết định tương tự như phần trên (từ Bước 6), riêng
trường Bị can thì NSD cần chọn bị can để nhập quyết định chứ không được mặc định như
cách làm ở trên.
II.2.4.1.1.5-2.

Sửa
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Bước 1: Nhập thông tin về bị can cần tìm ở màn hình tìm kiếm vụ án, nhấn nút
, chương trình hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm:

Bước 2: Chọn 1 vụ án từ danh sách.

Bước 3: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
đã chọn theo từng nhóm thông tin. Trong nhóm thông tin về Bị can /bị cáo, NSD có thể nhìn
thấy danh sách các bị can của vụ án. Muốn sửa quyết định cho bị can nào, NSD chọn bị can
đó và nhấn vào nút sửa
.

Bước 4: Chương trình mở màn hình sửa thông tin cho bị can vừa chọn.
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Bước 5: Kéo chuột để hiển thị màn hình bên dưới, chọn nhóm thông tin Quyết định bị can,
chọn quyết định cần sửa nhấn nút
để sửa quyết định cho bị can (theo hướng chỉ của mũi
tên màu đỏ).

Bước 4: Chương trình mở màn hình sửa thông tin cho quyết định vừa chọn.
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Bước 5: Nhập các thông tin cần sửa và nhấn nút
để lưu thông tin đã sửa vào
CSDL. Hệ thống sẽ tự đóng màn hình này, quay về màn hình tổng quan bị can và hiển thị
thông báo cập nhật thành công.

Lưu ý: NSD cũng có thể nhấn vào nút
định bị can sau đó chọn quyết định cần sửa, nhấn nút sửa
Bước 4).

II.2.4.1.1.5-3.

để hiển thị danh sách các quyết
và thực hiện tương tự trên (từ

Xóa

Bước 1: Tìm kiếm vụ án có quyết định bị can cần xóa, thực hiện tương tự như thao tác sửa
quyết định bị can ở trên (từ bước 1 đến bước 2).

Bước 2: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
đã chọn theo từng nhóm thông tin. Trong nhóm thông tin về Bị can /bị cáo, NSD có thể nhìn
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thấy danh sách các bị can của vụ án. Muốn xóa quyết định cho bị can nào, NSD chọn bị can
đó và nhấn vào nút sửa
bị can.

Bước 3: Chương trình mở màn hình sửa thông tin cho bị can vừa chọn.

Bước 4: Kéo chuột để hiển thị màn hình bên dưới, chọn nhóm thông tin Quyết định bị can,
chọn quyết định cần xóa nhấn nút
để xóa quyết định cho bị can (theo hướng chỉ của mũi
tên màu đỏ).
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Bước 3: Chương trình sẽ hiển thị thông báo xác nhận việc xóa.

Bước 4: Đồng ý xóa, NSD nhấn nút
, chương trình sẽ xóa quyết định bị can đó ra khỏi
danh sách và hiển thị thông báo xóa thành công.
Còn không, NSD nhấn nút
II.2.4.1.1.6.

, chương trình sẽ không xóa bản ghi khỏi CSDL.

Quyết định vụ án

Chức năng này cho phép NSD thêm mới, sửa, xóa, xem chi tiết thông tin quyết định
vụ án.
II.2.4.1.1.6-1.

Thêm mới

Bước 1: Nhập thông tin cần tìm ở màn hình tìm kiếm, nhấn nút
hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm:

, chương trình

Bước 2: Chọn 1 bản ghi từ danh sách.
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, chương trình hiển thị thông tin tổng quan về vụ

án đã chọn. Tại màn hình này, NSD nhấn vào nút
định vụ án (vùng được khoanh đỏ trong hình dưới).

trong nhóm thông tin Quyết

Bước 4: Hệ thống mở màn hình thêm mới quyết định vụ án. NSD nhập các thông tin cần
thêm mới quyết định.

-

Trường Mã quyết định: người dùng không cần nhập vì thông tin mã được hệ thống
sinh tự động sau khi thêm mới quyết định thành công.

-

Trường Loại quyết định: người dùng chọn loại quyết định từ danh sách nhóm quyết
định có sẵn

-

Trường Tên quyết định: người dung chọn tên quyết định từ danh mục, tên quyết định
được hiển thị tương ứng với Loại quyết định đã chọn ở trên.

-

Trường Đơn vị ra quyết định: người dùng chọn một đơn vị trong danh sách các đơn
vị có sẵn

-

Trường Viện kiểm sát: tên VKS đang nhập quyết định, mặc định là VKS đanh đăng
nhập và người dùng có thể sửa thông tin.

-

Trường Quyết định số: số của quyết định đang nhập.
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-

Trường Ngày quyết định: ngày ra quyết định, nhập theo đúng định dạng
ngày/tháng/năm

-

Trường Thời hạn/Hiệu lực từ ngày: ngày bắt đầu có hiệu lực của quyết định, nhập
theo đúng định dạng ngày/tháng/năm

-

Trường Thời hạn theo luật định: người dung không cần nhập vì dữ liệu được lấy từ
động từ danh mục có sẵn.

-

Trường Thời hạn thực tế: thời hạn thực tế của quyết định. Trường này có 2 phần cần
nhập, một phần là dữ liệu số và một phần là đơn vị tính.

-

Trường Thời hạn/Hiệu lực đến ngày: ngày kết thúc hiệu lực của quyết định, trường
dữ liệu này sẽ được tính tự động bằng cách lấy trường Thời hạn/Hiệu lực từ ngày
cộng trường Thời hạn thực tế. Tuy nhiên người dùng vẫn có thể thay đổi dữ liệu.
Một số loại quyết định sẽ không nhập dữ liệu trường này vì quyết định đó không có
ngày kết thúc.

-

Trường Người ký: tên người ký quyết định

-

Truờng Chức vụ: chức vụ của người ký quyết định

-

Trường Ghi chú: nhập thông tin cần lưu ý cảu quyết định

Bước 5: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, NSD nhấn nút
để lưu thông tin vào
CSDL. Khi đó hệ thống hiển thị mã và thông báo thêm mới thành công ở phía trên màn hình.

Bước 6: Nhấn chọn nút

để tiếp tục thêm mới quyết định khác, nhấn chọn nút

để quay lại màn hình tìm kiếm.
Lưu ý:
Hệ thống chỉ hiện sáng nút
trong nhóm thông tin Quyết định vụ án
khi NSD nhập xong thông tin thụ lý. Vì NSD buộc phải nhập liệu theo đúng trình tự, phải
nhập xong thông tin thụ lý mới được nhập tiếp các thông tin khác liên quan đến thụ lý này.
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Khi NSD nhập các quyết định như quyết định áp dụng thủ tục rút gọn, gia hạn, trả hồ
sơ điều tra bổ sung, phục hồi điều tra… thì hệ thống sẽ tự động cập nhật lại thời hạn thụ lý ở
từng giai đoạn theo đúng thời hạn luật định.
Trong trường hợp NSD nhập Quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án thì hệ
thống sẽ cho phép thay đổi thông tin tội danh. Tương ứng với đó thì thời hạn thụ lý và mức độ
nghiêm trọng của vụ án sẽ được cập nhập cho phù hợp với tội danh đã được thay đổi. Quyết
định này chỉ được thực hiện ở giai đoạn kiểm sát điều tra. NSD thao tác các bước để thêm
mới quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án như sau:
Bước 1: NSD lựa chọn Quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự từ danh sách
quyết định.

Bước 2: NSD nhập đầy đủ các thông tin và lưu vào hệ thống. Khi thêm mới quyết định thành
công thì nút
vụ án.

sẽ được hiển thị để NSD có thể gọi đến chắc năng cập nhập

Bước 3: Sau khi nhấn nút
hệ thống hiển thị chức năng cập nhập vụ án
để NSD nhập tội danh khác. Các thao tác thay đổi tội danh hoàn toàn tương tự như khi nhập
tội danh cho vụ án.
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Khi đó, thời hạn thụ lý điều tra và mức độ nghiêm trọng của vụ án sẽ được cập nhật cho phù
hợp với tội danh vừa được thay đổi. Hệ thống sẽ thêm mới một tội danh khác và vẫn giữ tội
danh cũ. Nếu thấy tội danh cũ không còn phù hợp, NSD có thể tự xóa tội danh này.
II.2.4.1.1.6-2.

Sửa

Bước 1: Nhập thông tin về vụ án cần tìm ở màn hình tìm kiếm vụ án, nhấn nút
, chương trình hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm:

Bước 2: Chọn 1 vụ án từ danh sách.
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Bước 3: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
đã chọn theo từng nhóm thông tin. Trong nhóm thông tin về Quyết định vụ án, NSD có thể
nhìn thấy danh sách quyết định. Muốn sửa thông tin của quyết định nào, NSD chọn quyết
định đó và nhấn vào nút sửa
.

Bước 4: Chương trình mở màn hình sửa thông tin cho quyết định vừa chọn.

Bước 5: Nhập các thông tin cần sửa và nhấn nút
để lưu thông tin đã sửa vào
CSDL. Hệ thống sẽ tự đóng màn hình này, quay về màn hình tổng quan vụ án và hiển thị
thông báo cập nhật thành công.
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Xóa

Bước 1: Tìm kiếm vụ án có quyết định cần xóa, thực hiện tương tự như thao tác sửa quyết
định ở trên (từ bước 1 đến bước 2).

Bước 2: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
đã chọn theo từng nhóm thông tin. Trong nhóm thông tin về Quyết định vụ án, NSD có thể
nhìn thấy danh sách quyết định của vụ án. Muốn xóa thông tin của quyết định thụ lý nào,
NSD chọn quyết định đó và nhấn vào nút xóa
(theo hướng chỉ của mũi tên màu đỏ).
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Bước 3: Chương trình sẽ hiển thị thông báo xác nhận việc xóa.

Bước 4: Đồng ý xóa, NSD nhấn nút
, chương trình sẽ xóa quyết định vụ án đó ra khỏi
danh sách và hiển thị thông báo xóa thành công.
Còn không, NSD nhấn nút
II.2.4.1.1.6-4.

, chương trình sẽ không xóa bản ghi khỏi CSDL.

Xem chi tiết

Bước 1: Tìm kiếm vụ án có quyết định cần xem chi tiết, thực hiện tương tự như thao tác sửa
quyết định ở trên (từ bước 1 đến bước 2).

Bước 2: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
đã chọn theo từng nhóm thông tin. Trong nhóm thông tin về Quyết định vụ án, NSD có thể
nhìn thấy danh sách quyết định của vụ án. Muốn xem chi tiết thông tin của quyết định nào,
NSD chọn quyết định đó và nhấn vào nút xem chi tiết
(theo hướng chỉ của mũi tên màu
đỏ).
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Bước 3: Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin về quyết định đã chọn.

II.2.4.1.1.7. Kết luận điều tra

Chức năng này cho phép NSD thêm mới, sửa, xóa, xem chi tiết thông tin kết luận điều
tra.
II.2.4.1.1.7-1.

Thêm mới

Bước 1: Nhập thông tin cần tìm ở màn hình tìm kiếm, nhấn nút
hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm:

, chương trình

Bước 2: Chọn 1 bản ghi từ danh sách.
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Bước 3: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin tổng quan về vụ
án đã chọn. Tại màn hình này, NSD kéo thanh cuộn xuống dưới để tìm nhóm thông tin Kết
luận điều tra (vùng được khoanh đỏ trong hình dưới). Sau đó, nhấn vào nút
trên màn hình này.

Bước 4: Hệ thống mở màn hình thêm mới kết luận điều tra.

Bước 5: Nhập các thông tin cần thêm mới kết luận điều tra.
-

Trường Mã kết luận điều tra: Trường này hệ thống tự sinh sau khi NSD nhập thông
tin về kết luận điều tra và lưu thành công vào CSDL.

-

Trường Kết luận điều tra số: NSD nhập kết luận điều tra số.

-

Trường Ngày ra kết luận: NSD nhập ngày ra kết luận điều tra.

-

Trường Ngày hiệu lực: NSD nhập ngày hiệu lực của kết luận điều tra.

-

Trường Nội dung: NSD nhập nội dung kết luận điều tra.

-

Trường Người ký: NSD nhập người ký kết luận điều tra.

-

Trường Chức vụ: NSD nhập chức vụ của người ký kết luận điều tra.

-

Trường Ý kiến của VKS: NSD nhập nội dung ý kiến của VKS.

Bước 6: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, NSD nhấn nút
để lưu thông tin vào
CSDL. Khi đó hệ thống hiển thị mã và thông báo thêm mới thành công ở phía trên màn hình.
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Đồng thời phía cuối màn hình, hệ thống hiển thị danh sách bị can và cho phép NSD cập nhật
chỉ tiêu cho từng bị can (đối với từng điều luật khởi tố bị can) và chỉ tiêu thống kê vụ án.

Lưu ý: Hệ thống chỉ hiện sáng nút
khi NSD nhập xong thông tin thụ lý. Bởi
vì, NSD buộc phải nhập liệu theo đúng trình tự, phải nhập xong thông tin thụ lý mới được
nhập tiếp các thông tin khác liên quan đến thụ lý này.
II.2.4.1.1.7-2.

Cập nhật chỉ tiêu

Chức năng này cho phép NSD cập nhật chỉ tiêu thống kê vụ án và chỉ tiêu thống kê bị
can cho từng vụ án. Sau khi thêm mới thành công kết luận điều tra, hệ thống sẽ hiển thị thêm
nút
,
tố áp dụng cho từng bị can.
II.2.4.1.1.7.2.1.

để cập nhật chỉ tiêu thống kê vụ án và điều luật khởi

Chỉ tiêu vụ án

Bước 1: Tại màn hình này, NSD nhấn nút

.

Bước 2: Hệ thống hiển thị danh sách điều luật áp dụng cho vụ án.
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Bước 3: Muốn cập nhật chỉ tiêu cho điều luật nào, NSD lựa chọn điều luật đó và nhấn vào
đường link
tương ứng. Khi đó hệ thống sẽ mở màn hình sau, thông tin về chỉ tiêu sẽ
được kế thừa từ bước nhập chỉ tiêu thống kê vụ án.

Bước 4: NSD thêm/sửa thông tin cho từng chỉ tiêu tại cột số lượng, sau đó nhấn nút
. Khi đó hệ thống sẽ hiển thị thông báo thêm mới thành công và lưu thông tin đã
nhập vào CSDL.

Bước 5: Nhấn nút
để quay về màn hình danh sách điều luật và nhập chỉ tiêu cho
điều luật kế tiếp trong danh sách (nếu có).

II.2.4.1.1.7.2.2.

Chỉ tiêu bị can

Bước 1: Tại màn hình này, NSD chọn bị can tương ứng và nhấn vào nút
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Bước 2: Hệ thống mở màn hình danh sách các điều luật áp dụng cho bị can đã chọn. Danh
sách này được kế thừa từ bước nhập điều luật khởi tố áp dụng cho từng bị can. Tại màn hình
này NSD có thể thêm hoặc bớt điều luật đã có trong danh sách. Thao tác thực hiện tương tự
như bước bổ sung điều luật khởi tố vụ án.

Bước 3: Để cập nhật chỉ tiêu áp dụng cho bị can ứng với từng điều luật, NSD chọn bị can và
nhấp chuột vào link
, hệ thống mở màn hình cập nhật chỉ tiêu thống kê bị can.

Bước 4: Tích chọn chỉ tiêu vào ô vuông bên trái tương ứng với chỉ tiêu cần cập nhật. Sau đó
nhấn nút
nhật thành công.

, hệ thống thực hiện lưu thông tin vào CSDL và hiển thị thông báo cập
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Bước 5: Nhấn chọn
để quay lại danh sách điều luật áp dụng cho bị can và nhập
tiếp chỉ tiêu cho tội danh khác của bị can (nếu có).

II.2.4.1.1.7-3.

Sửa

Bước 1: Nhập thông tin về vụ án cần tìm ở màn hình tìm kiếm vụ án, nhấn nút
chương trình hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm:

Bước 2: Chọn 1 vụ án từ danh sách.

Bước 3: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
đã chọn theo từng nhóm thông tin. NSD kéo thanh cuộn xuống dưới để nhìn thấy nhóm thông
tin Kết luận điều tra. Để sửa thông tin kết luận điều tra, NSD chọn kết luận điều tra và nhấn
vào nút sửa
.
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Bước 4: Chương trình mở màn hình sửa thông tin kết luận điều tra vừa chọn.

Bước 5: Tại đây, NSD có thể sửa toàn bộ thông tin về kết luận điều tra cũng như các chỉ tiêu
thống kê. NSD nhập các thông tin cần sửa và nhấn nút
để lưu thông tin đã sửa vào
CSDL. Hệ thống sẽ tự đóng màn hình này, quay về màn hình tổng quan vụ án và hiển thị
thông báo cập nhật thành công.
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Xóa

Bước 1: Tìm kiếm vụ án có kết luận điều tra cần xóa, thực hiện tương tự như thao tác sửa bị
can ở trên (từ bước 1 đến bước 2).

Bước 2: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
đã chọn theo từng nhóm thông tin. NSD kéo thanh cuộn xuống dưới để nhìn thấy nhóm thông
tin về Kết luận điều tra. Muốn xóa kết luận điều tra,NSD chọn kết luận điều tra đó và nhấn
vào nút xóa
(theo hướng chỉ của mũi tên màu đỏ).

Bước 3: Chương trình sẽ hiển thị thông báo xác nhận việc xóa.
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Bước 4: Đồng ý xóa, NSD nhấn nút
, chương trình sẽ xóa kết luận điều tra ra khỏi
danh sách và hiển thị thông báo xóa thành công.

Còn không, NSD nhấn nút
II.2.4.1.1.7-5.

, chương trình sẽ không xóa bản ghi khỏi CSDL.

Xem chi tiết

Bước 1: Tìm kiếm vụ án có kết luận điều tra cần xem chi tiết, thực hiện tương tự như thao tác
sửa kết luận điều tra ở trên (từ bước 1 đến bước 2).

Bước 2: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
đã chọn theo từng nhóm thông tin. NSD kéo thanh cuộn xuống dưới để nhìn thấy nhóm thông
tin về Kết luận điều tra. Muốn xem chi tiết thông tin của kết luận điều tra, NSD chọn kết
luận điều tra và nhấn vào nút xem chi tiết
(theo hướng chỉ của mũi tên màu đỏ).
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Bước 3: Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin về kết luận điều tra đã chọn. Tuy nhiên, NSD chỉ
được xem các thông tin mà không được sửa xóa tại màn hình này.

Nhấn nút

để mở danh sách các điều luật áp dụng cho bị can.

Nhấn nút

để mở màn hình xem chỉ tiêu thông tin bị can.
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II.2.4.1.1.8. Giao nhận hồ sơ (CQĐT-VKS)

Chức năng này cho phép NSD thêm mới, sửa, xóa, xem chi tiết thông tin giao nhận hồ
sơ (CQĐT-VKS).
II.2.4.1.1.8-1.

Thêm mới

Bước 1: Nhập thông tin cần tìm ở màn hình tìm kiếm, nhấn nút
hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm:

, chương trình

Bước 2: Chọn 1 bản ghi từ danh sách.
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Bước 3: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị màn hình thêm mới thông tin
giao nhận hồ sơ. Sau khi có kết luận điều tra NSD cần thêm thông tin giao nhận hồ sơ để tiếp
tục giai đoạn sau. Tuy nhiên giao nhận hồ sơ giữa CQĐT và VKS là giao nhận 2 chiều, có
thể là CQĐT giao hồ sơ sang VKS hoặc VKS gửi hồ sơ lại cho CQĐT. Nhưng chỉ có quá
trình giao nhận từ CQĐT-VKS thì nút
mới được hiển thị, và
chỉ khi nút này được tích chọn thì giao nhận hồ sơ đó mới trở thành giao nhận chính để có thể
sinh tự động thụ lý kiểm sát GQA – Truy tố. Còn tất cả các giao nhận hồ sơ khác không đáp
ứng đủ các yêu cầu trên thì chỉ là các giao nhân thông thường, không thể tự động sinh thụ lý
cho giai đoạn sau được.

-

Trường Loại giao nhận: NSD lựa chọn loại giao nhận, giao nhận chuyển từ CQĐTVKS hay VKS-CQĐT.

-

Trường Mã giao nhận: trường này hệ thống tự sinh sau khi NSD lưu thành công
thông tin giao nhận vào CSDL.

-

Trường Ngày giao nhận: người dùng nhập thông tin ngày giao nhận hồ sơ, cần nhập
theo đúng định dạng dd/mm/yyyy (ngày/tháng/năm).

-

Trường Người nhận: nhập thông tin về tên người nhận hồ sơ.

-

Trường Người giao: nhập thông tin về tên người giao hồ sơ.

-

Trường Viện kiểm sát: Đơn vị nhận hồ sơ luôn mặc định là VKS đang đăng nhập,
NSD không thể sửa thông tin này.

-

Trường Cơ quan điều tra: Với trường hợp người dùng chọn quá trình giao nhận là
CQĐT-VKS thì hệ thống sẽ hiển thị trường Cơ quan điều tra.

-

Trường Đơn vị giao nhận: Thường được lấy mặc định là CQĐT ngang cấp với VKS
đang đăng nhập, tuy nhiên người dùng có thể chọn lại Đơn vị giao nhận cho phù hợp.

-

Truờng Ghi chú: nhập thông tin nội dung cần lưu ý khi bàn giao hồ sơ.

Bước 5: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, NSD nhấn nút
để lưu thông tin vào
CSDL. Khi đó hệ thống hiển thị mã và thông báo thêm mới thành công ở phía trên màn hình.
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Lưu ý: Hệ thống chỉ hiện sáng nút
khi NSD nhập xong thông tin Kết luận
điều tra. Bởi NSD buộc phải nhập liệu theo đúng trình tự của luồng nghiệp vụ.
II.2.4.1.1.8-2.

Sửa

Bước 1: Nhập thông tin về vụ án cần tìm ở màn hình tìm kiếm vụ án, nhấn nút
, chương trình hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm.

Bước 2: Chọn 1 vụ án từ danh sách.
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Bước 5: Nhập các thông tin cần sửa và nhấn nút
CSDL.
II.2.4.1.1.8-3.

v1.0

để lưu thông tin đã sửa vào

Xóa

Bước 1: Tìm kiếm vụ án có thông tin giao nhận cần xóa, thực hiện tương tự như thao tác sửa
thông tin giao nhận ở trên (từ bước 1 đến bước 2).

Bước 2: Nhấn nút

, chương trình sẽ hiển thị thông báo xác nhận việc xóa.

Bước 3: Đồng ý xóa, NSD nhấn nút
và hiển thị thông báo xóa thành công.
Còn không, NSD nhấn nút
II.2.4.1.1.8-4.

, chương trình sẽ xóa bị can đó ra khỏi danh sách
, chương trình sẽ không xóa bản ghi khỏi CSDL.

Xem chi tiết

Bước 1: Tìm kiếm vụ án có thụ lý cần xem chi tiết, thực hiện tương tự như thao tác sửa thông
tin giao nhận hồ sơ ở trên (từ bước 1 đến bước 2).
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để xem thông tin chi tiết.

Kiểm sát giải quyết án- truy tố (GQA-TT)

II.2.4.1.2.1. Vụ án

Chức năng này tương tự như chức năng vụ án ở giai đoạn kiểm sát điều tra. Tuy
nhiên, giai đoạn này không có tính năng thêm mới/xóa vụ án, NSD chỉ được quyền tìm kiếm,
sửa và xem chi tiết thông tin vụ án.
II.2.4.1.2.1-1.

Tìm kiếm

Bước 1: Nhập thông tin về vụ án cần tìm ở màn hình tìm kiếm, nhấn nút
chương trình hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm
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Bước 2: Chọn 1 vụ án từ danh sách.

Bước 3: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
đã chọn theo từng nhóm thông tin. Màn hình thông tin chung về vụ án ở giai đoạn Kiểm sát
sơ thẩm tương tự như giai đoạn kiểm sát điều tra-truy tố, tuy nhiên sẽ thêm một số chức năng
riêng của giai đoạn này. Toàn bộ các thông tin về vụ án được thiết kế theo từng nhóm thông
tin cần quản lý (các nhóm thông tin được khoanh vùng màu đỏ trong màn hình dưới). NSD có
thể kéo thanh cuộn dọc ở bên phải màn hình (theo hướng chỉ của mũi tên màu đỏ) để nhìn
thấy các nhóm thông tin khác ở bên dưới.

NSD kéo thanh cuộn xuống dưới để hiển thị tiếp các chức năng khác của giai đoạn này.
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Sửa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng sửa Vụ án ở giai đoạn điều
tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tra-truy tố/Kiểm sát
điều tra/Vụ án/Sửa).
II.2.4.1.2.1-3.

Xem chi tiết

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xem chi tiết Vụ án ở giai
đoạn điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tra-truy
tố/Kiểm sát điều tra/Vụ án/Xem chi tiết).
II.2.4.1.2.2. Thụ lý

Chức năng này tương tự như chức năng thụ lý ở giai đoạn kiểm sát điều tra. Tuy
nhiên, ở giai đoạn này NSD không cần phải thêm mới thụ lý mà hệ thống sẽ tự sinh thụ lý mới
sau khi NSD nhập xong thông tin giao nhận hồ sơ ở chức năng Giao nhận hồ sơ (CQĐTVKS). Thụ lý mới sẽ được sinh với một số thụ lý xuyên suốt từ giai đoạn điều tra đến giai
đoạn sơ thẩm. Trường ngày bắt đầu thụ lý, hệ thống sẽ tự động lấy là ngày VKS nhận hồ sơ
bàn giao của CQĐT, thời hạn thụ lý sẽ tính từ ngày bắt đầu thụ lý với thời gian thụ lý tùy theo
mức độ nghiêm trọng của vụ án. Tuy nhiên, NSD có thể sửa thông tin này (nếu cần thiết).
II.2.4.1.2.2-1.

Thêm mới

Chức năng này tương tự như chức năng thêm mới thụ lý ở giai đoạn kiểm sát điều tra.
Tuy nhiên hệ thống luôn tự sinh thụ lý giai đoạn kiểm sát giải quyết án truy tố sau khi nhập
xong thông tin giao nhận hồ sơ CQĐT - VKS, vì thế nút
NSD xóa thụ lý tự sinh ở giai đoạn truy tố để nhập thụ lý khác.
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Trên hình chụp là hình ảnh của thụ lý giai đọan Kiểm sát điều tra (bản ghi thứ nhất) và
thụ lý giai đoạn Kiểm sát GQA –Truy tố (bản ghi thứ hai) được sinh tự động sau khi nhập
thông tin giao nhận hồ sơ CQĐT-VKS, nút
tác với nút

.

Sau khi xóa thụ lý Kiểm sát GQA –Truy tố thì nút
NSD có thể nhấn nút

bị ẩn đi và NSD không thể thao

được hiện sáng và

để thêm mới thụ lý.

Thao tác thêm mới thụ lý Kiểm sát GQA truy tố thực hiện tương tự như thêm mới thụ
lý Kiểm sát điều tra. Thụ lý Kiểm sát GQA – Truy tố được thêm mới bằng cách nhập thông
tin thủ công (không phải sinh tự động sau khi có giao nhận hồ sơ).
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Sửa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng sửa Thụ lý ở giai đoạn điều
tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tra-truy tố/Kiểm sát
điều tra/Thụ lý/Sửa).
II.2.4.1.2.2-3.

Xóa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xóa Thụ lý ở giai đoạn điều
tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tra-truy tố/Kiểm sát
điều tra/Thụ lý/Xóa).
II.2.4.1.2.2-4.

Xem chi tiết

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xem chi tiết Thụ lý ở giai
đoạn điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tra-truy
tố/Kiểm sát điều tra/Thụ lý/Xem chi tiết).
II.2.4.1.2.3. Kiểm sát viên/Điều tra viên

Chức năng này tương tự như chức năng Kiểm sát viên/Điều tra viên ở giai đoạn
kiểm sát điều tra. NSD được quyền thêm mới, sửa, xóa và xem chi tiết thông tin Kiểm sát
viên/Điều tra viên. Khi vụ án được chuyển từ giai đoạn kiểm sát điều tra sang giai đoạn giải
quyết án-truy tố thì toàn bộ Kiểm sát viên/Điều tra viên tham gia thụ lý ở giai đoạn kiểm sát
giải quyết án-truy tố sẽ được kế thừa từ giai đoạn kiểm sát điều tra. NSD không phải nhập lại
các thông tin này nữa. Tuy nhiên, NSD vẫn có thể thêm mới Kiểm sát viên khác và sửa/xóa
thông tin Kiểm sát viên đang có trong danh sách (nếu cần).
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Thêm mới

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng thêm mới Kiểm sát
viên/Điều tra viên ở giai đoạn điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình
sự/Kiểm sát điều tra-truy tố/Kiểm sát điều tra/ Kiểm sát viên/Điều tra viên/Thêm mới).
II.2.4.1.2.3-2.

Sửa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng sửa Kiểm sát viên/Điều tra
viên ở giai đoạn điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/ Kiểm sát viên/Điều tra viên/Sửa).
II.2.4.1.2.3-3.

Xóa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xóa Kiểm sát viên/Điều tra
viên ở giai đoạn điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/ Kiểm sát viên/Điều tra viên/Xóa).
II.2.4.1.2.3-4.

Xem chi tiết

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xóa Kiểm sát viên/Điều tra
viên ở giai đoạn điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/ Kiểm sát viên/Điều tra viên/Xem chi tiết).
II.2.4.1.2.4. Bị can/bị cáo

Chức năng này tương tự như chức năng Bị can/Bị cáo ở giai đoạn kiểm sát điều tra.
NSD được quyền thêm mới, sửa, xóa và xem chi tiết thông tin Bị can/Bị cáo. Khi vụ án được
chuyển từ giai đoạn kiểm sát điều tra sang giai đoạn giải quyết án-truy tố thì toàn bộ các bị
can tham gia thụ lý ở giai đoạn kiểm sát giải quyết án-truy tố sẽ được kế thừa từ giai đoạn
kiểm sát điều tra. NSD không phải nhập lại các thông tin bị can nữa. Tuy nhiên, NSD có thể
thêm mới bị can khác và sửa/xóa thông tin bị can đang có trong danh sách (nếu cần).
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Thêm mới

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng thêm mới Bị can/bị cáo ở
giai đoạn điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tra-truy
tố/Kiểm sát điều tra/Bị can-bị cáo/Thêm mới).
II.2.4.1.2.4-2.

Chọn bị can tham gia thụ lý

Thao tác thực hiện tương tự như chức năng Chọn bị can tham gia thụ lý ở giai đoạn
kiểm sát điều tra. Tuy nhiên có lưu ý sau:
Khi vụ án được chuyển từ giai đoạn Kiểm sát giải quyết án-truy tố sang giai đoạn xét
xử sơ thẩm thì tình trạng của bị can khi tham gia thụ lý (bị can có được tích chọn tham gia thụ
lý hay không) sẽ được kế thừa từ giai đoạn Kiểm sát điều tra- truy tố. Tuy nhiên, NSD vẫn có
thể thay đổi việc này bằng cách tự tích chọn/hoặc bỏ chọn bị can/bị cáo tham gia thụ lý ở giai
đoạn này.

Lưu hành nội bộ

Trang 109/297

SPP.QLA: TLHDSD_

quả lý và t ố g kê á

ướ g dẫ sử dụ g c o Việ kiể

sát

ì

sự

â dâ tối cao và cấp tỉ

v1.0

Những bị can/bị cáo đã có quyết định tạm đình chỉ hoặc quyết định đình chỉ ở giai
đoạn kiểm sát giải quyết án- truy tố thì khi chuyển sang giai đoạn thụ lý này, bị can/bị cáo đó
sẽ không được tích chọn tham gia thụ lý. Hệ thống sẽ tự động bỏ việc tích chọn tham gia thụ
lý của bị can/bị cáo này.
II.2.4.1.2.4-3.

Sửa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng sửa Bị can/bị cáo ở giai
đoạn điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tra-truy
tố/Kiểm sát điều tra/Bị can-bị cáo/Sửa).
II.2.4.1.2.4-4.

Xóa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xóa Bị can/bị cáo ở giai
đoạn điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tra-truy
tố/Kiểm sát điều tra/Bị can-bị cáo/Xóa).
II.2.4.1.2.4-5.

Xem chi tiết

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xem chi tiết Bị can/bị cáo ở
giai đoạn điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tra-truy
tố/Kiểm sát điều tra/Bị can-bị cáo/Xem chi tiết).
II.2.4.1.2.5.
II.2.4.1.2.5-1.

Quyết định bị can/bị cáo
Thêm mới

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng thêm mới Quyết định bị
can/bị cáo ở giai đoạn điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát
điều tra-truy tố/Kiểm sát điều tra/Quyết định bị can/Thêm mới).
II.2.4.1.2.5-2.

Sửa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng sửa Quyết định bị can/bị
cáo ở giai đoạn điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/Quyết định bị can/Sửa).
II.2.4.1.2.5-3.

Xóa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xóa Quyết định bị can/bị
cáo ở giai đoạn điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/Quyết định bị can/Xóa).
II.2.4.1.2.6.
II.2.4.1.2.6-1.

Quyết định vụ án
Thêm mới

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng thêm mới Quyết định bị
can/bị cáo ở giai đoạn điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát
điều tra-truy tố/Kiểm sát điều tra/Quyết định vụ án/Thêm mới).
II.2.4.1.2.6-2.

Sửa
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Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng sửa Quyết định bị can/bị
cáo ở giai đoạn điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/Quyết định vụ án/Sửa)
II.2.4.1.2.6-3.

Xóa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xóa Quyết định bị can/bị
cáo ở giai đoạn điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/Quyết định vụ án/Xóa).
II.2.4.1.2.6-4.

Xem chi tiết

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xem chi tiết Quyết định bị
can/bị cáo ở giai đoạn điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát
điều tra-truy tố/Kiểm sát điều tra/Quyết định vụ án/Xem chi tiết).
II.2.4.1.2.7. Bản cáo trạng
II.2.4.1.2.7-1.

Thêm mới

Bước 1: Nhập thông tin cần tìm ở màn hình tìm kiếm, nhấn nút
hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm:

, chương trình

Bước 2: Chọn 1 bản ghi từ danh sách.

Bước 3: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin tổng quan về vụ
án đã chọn. Tại màn hình này, NSD kéo thanh cuộn xuống dưới để tìm nhóm thông tin Bản
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trên

Bước 4: Hệ thống mở màn hình thêm mới bản cáo trạng.

Bước 5: Nhập các thông tin cần thêm mới bản cáo trạng.
-

Mã bản cáo trạng: Trường này hệ thống tự sinh sau khi NSD nhập thông tin về bản
cáo trạng và lưu thành công vào CSDL.

-

Bản cáo trạng số: NSD nhập bản cáo trạng số.

-

Ngày ra bản cáo trạng: NSD nhập ngày ra bản cáo trạng.

-

Ngày hiệu lực: NSD nhập ngày hiệu lực của bản cáo trạng.

-

Nội dung: NSD nhập nội dung bản cáo trạng.

-

Người ký: NSD nhập người ký bản cáo trạng

-

Chức vụ: NSD nhập chức vụ của người ký bản cáo trạng.

-

Ý kiến của VKS: NSD nhập nội dung ý kiến của VKS.

Bước 6: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, NSD nhấn nút
để lưu thông tin vào
CSDL. Khi đó hệ thống hiển thị mã và thông báo thêm mới thành công ở phía trên màn hình.
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Đồng thời phía cuối màn hình, hệ thống hiển thị danh sách bị can và cho phép NSD cập nhật
chỉ tiêu cho từng bị can (đối với từng điều luật khởi tố bị can) và chỉ tiêu thống kê vụ án.

II.2.4.1.2.7-2.

Cập nhật chỉ tiêu

Chức năng này cho phép NSD cập nhật chỉ tiêu thống kê vụ án, chỉ tiêu thống kê bị
can. Tuy nhiên, hệ thống sẽ kế thừa chỉ tiêu vụ án và chỉ tiêu bị can được nhập từ bước kết
luận điều tra, nếu cần thay đổi thì NSD cập nhật lại.
II.2.4.1.2.7.2.1. Chỉ tiêu vụ án
Chức năng này tương tự như chức năng cập nhật chỉ tiêu vụ án ở giai đoạn kiểm sát
điều tra (tham khảo mục Kết luận điều tra/Cập nhật chỉ tiêu/Chỉ tiêu vụ án).
II.2.4.1.2.7.2.2. Chỉ tiêu bị can
Chức năng này Chức năng này tương tự như chức năng cập nhật chỉ tiêu bị can ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Kết luận điều tra/Cập nhật chỉ tiêu/Cập nhật chỉ
tiêu bị can).
II.2.4.1.2.7-3.

Sửa

Bước 1: Nhập thông tin về vụ án cần tìm ở màn hình tìm kiếm vụ án, nhấn nút
chương trình hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm.
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Bước 2: Chọn 1 vụ án từ danh sách.

Bước 3: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
đã chọn theo từng nhóm thông tin. NSD kéo thanh cuộn xuống dưới để nhìn thấy nhóm thông
tin về Bản cáo trạng. Để sửa thông tin bản cáo trạng, NSD chọn bản cáo trạng và nhấn vào
nút sửa
.

Bước 4: Chương trình mở màn hình sửa thông tin bản cáo trạng vừa chọn.
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Bước 5: Tại đây, NSD có thể sửa toàn bộ thông tin về bản cáo trạng cũng như các chỉ tiêu
thống kê. NSD nhập các thông tin cần sửa và nhấn nút
để lưu thông tin đã sửa vào
CSDL. Hệ thống sẽ tự đóng màn hình này, quay về màn hình tổng quan vụ án và hiển thị
thông báo cập nhật thành công.

II.2.4.1.2.7-4.

Xóa

Bước 1: Tìm kiếm vụ án có bản cáo trạng cần xóa, thực hiện tương tự như thao tác sửa bản
cáo trạng ở trên (từ bước 1 đến bước 2).

Bước 2: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
đã chọn theo từng nhóm thông tin. NSD kéo thanh cuộn xuống dưới để nhìn thấy nhóm thông
tin về Bản cáo trạng. Muốn xóa bản cáo trạng, NSD chọn bản cáo trạng đó và nhấn vào nút
xóa
(theo hướng chỉ của mũi tên màu đỏ).
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Bước 3: Chương trình sẽ hiển thị thông báo xác nhận việc xóa.

Bước 4: Đồng ý xóa, NSD nhấn nút

, chương trình sẽ xóa bản cáo trạng ra khỏi danh

sách và hiển thị thông báo xóa thành công. Còn không, NSD nhấn nút
trình sẽ không xóa bản ghi khỏi CSDL.
II.2.4.1.2.7-5.

, chương

Xem chi tiết

Bước 1: Tìm kiếm vụ án có bản cáo trạng cần xem chi tiết, thực hiện tương tự như thao tác
sửa bản cáo trạng ở trên (từ bước 1 đến bước 2).

Bước 2: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
đã chọn theo từng nhóm thông tin. NSD kéo thanh cuộn xuống dưới để nhìn thấy nhóm thông
tin về Bản cáo trạng. Muốn xem chi tiết thông tin của bản cáo trạng, NSD chọn bản cáo
trạng và nhấn vào nút xem chi tiết
(theo hướng chỉ của mũi tên màu đỏ).
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Bước 3: Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin về bản cáo trạng đã chọn.

II.2.4.1.2.8. Giao nhận hồ sơ (VKS-TA)

Chức năng này tương tự như chức năng giao nhận hồ sơ giữa CQĐT-VKS. Tuy nhiên,
màn hình thêm mới ở đây sẽ cho phép NSD thao tác chuyển hồ sơ giao nhận giữa VKS-TA
hoặc
ngược
lại.

II.2.4.1.2.8-1.

Thêm mới
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Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng thêm mới giao nhận hồ sơ
giữa CQĐT-VKS ở giai đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình
sự/Kiểm sát điều tra-truy tố/Kiểm sát điều tra/ Giao nhận hồ sơ (CQĐT-VKS)/Thêm
mới).
II.2.4.1.2.8-2.

Sửa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng sửa giao nhận hồ sơ giữa
CQĐT-VKS ở giai đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình
sự/Kiểm sát điều tra-truy tố/Kiểm sát điều tra/ Giao nhận hồ sơ (CQĐT-VKS)/Sửa).
II.2.4.1.2.8-3.

Xóa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xóa giao nhận hồ sơ giữa
CQĐT-VKS ở giai đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình
sự/Kiểm sát điều tra-truy tố/Kiểm sát điều tra/ Giao nhận hồ sơ (CQĐT-VKS)/Xóa).
II.2.4.1.2.8-4.

Xem chi tiết

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xem chi tiết giao nhận hồ
sơ giữa CQĐT-VKS (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/ Giao nhận hồ sơ (CQĐT-VKS)/Xem chi tiết).
II.2.4.2.

Kiểm sát xét xử sơ thẩm

Phân hệ này cho phép NSD kiểm sát toàn bộ thông tin ở giai đoạn sơ thẩm, các thông
tin cần quản lý bao gồm: Vụ án, Thụ lý, Bị can/bị cáo, Quyết định vụ án, Bản án, Kháng
cáo, Kháng nghị. Từ menu, NSD vào phân hệ này theo màn hình sau:

II.2.4.2.1.

Vụ án

Chức năng này tương tự như chức năng vụ án ở giai đoạn kiểm sát điều tra, truy tố.
Tuy nhiên, giai đoạn này không có tính năng thêm mới/xóa vụ án, NSD chỉ được quyền tìm
kiếm, sửa và xem chi tiết thông tin vụ án.
II.2.4.2.1.1.

Tìm kiếm

Bước 1: Nhập thông tin về vụ án cần tìm ở màn hình tìm kiếm, nhấn nút
chương trình hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm
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Bước 2: Chọn 1 vụ án từ danh sách.

Bước 3: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
đã chọn theo từng nhóm thông tin. Màn hình thông tin chung về vụ án ở giai đoạn Kiểm sát
sơ thẩm tương tự như giai đoạn kiểm sát điều tra-truy tố, tuy nhiên sẽ thêm một số chức năng
riêng của giai đoạn này. Toàn bộ các thông tin về vụ án được thiết kế theo từng nhóm thông
tin cần quản lý (các nhóm thông tin được khoanh vùng màu đỏ trong màn hình dưới). NSD có
thể kéo thanh cuộn dọc ở bên phải màn hình (theo hướng chỉ của mũi tên màu đỏ) để nhìn
thấy các nhóm thông tin khác ở bên dưới.
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NSD kéo thanh cuộn xuống dưới để hiển thị tiếp các chức năng khác của giai đoạn này.

II.2.4.2.1.2.

Sửa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng sửa vụ án ở giai đoạn kiểm
sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tra-truy
tố/Kiểm sát điều tra/ Vụ án/Sửa).
II.2.4.2.1.3.

Xem chi tiết

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xem chi tiết vụ án ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/ Vụ án/Xem chi tiết).
II.2.4.2.2.

Thụ lý
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Thêm mới

Chức năng này tương tự như chức năng thêm mới thụ lý ở giai đoạn kiểm sát GQATruy tố. Hệ thống luôn tự sinh thụ lý giai đoạn kiểm sát xét xử sơ thẩm sau khi nhập xong
thông tin giao nhận hồ sơ VKS - TA, vì thế nút
lý tự sinh ở giai đoạn xét xử sơ thẩm để nhập thụ lý khác.

chỉ hiện sáng khi NSD xóa thụ

Trên hình chụp là hình ảnh của thụ lý giai đọan Kiểm sát xét xử sơ thẩm được sinh tự
động sau khi nhập thông tin giao nhận hồ sơ VKS - TA, nút
không thể thao tác với nút

.

Sau khi xóa thụ lý Kiểm sát xét xử sơ thẩm thì nút
NSD có thể nhấn nút

bị ẩn đi và NSD

được hiện sáng và

để thêm mới thụ lý.

Thao tác thêm mới thụ lý Kiểm sát xét xử sơ thẩm thực hiện tương tự như thêm mới
thụ lý Kiểm sát điều tra. Thụ lý Kiểm sát xét xử sơ thẩm được thêm mới bằng cách nhập
thông tin thủ công (không phải sinh tự động sau khi có giao nhận hồ sơ).
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Sửa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng sửa thụ lý ở giai đoạn kiểm
sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tra-truy
tố/Kiểm sát điều tra/ Thụ lý/Sửa).
II.2.4.2.2.3.

Xóa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xóa thụ lý ở giai đoạn kiểm
sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tra-truy
tố/Kiểm sát điều tra/ Thụ lý/Xóa).
II.2.4.2.2.4.

Xem chi tiết

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xem chi tiết thụ lý ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/ Thụ lý/Xem chi tiết).
II.2.4.2.3.

II.2.4.2.3.1.

Kiểm sát viên/Điều tra viên

Thêm mới
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Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng thêm mới Kiểm sát
viên/Điều tra viên ở giai đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình
sự/Kiểm sát điều tra-truy tố/Kiểm sát điều tra/ Kiểm sát viên-Điều tra viên/Thêm mới).
II.2.4.2.3.2.

Sửa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng sửa kiểm sát viên ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/ Kiểm sát viên-Điều tra viên/Sửa).
II.2.4.2.3.3.

Xóa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xóa kiểm sát viên ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/ Kiểm sát viên-Điều tra viên/Xóa).
II.2.4.2.3.4.

Xem chi tiết

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xem chi tiết kiểm sát viên ở
giai đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều
tra-truy tố/Kiểm sát điều tra/Kiểm sát viên-Điều tra viên /Xem chi tiết).
II.2.4.2.4.

Bị can/bị cáo

Chức năng này tương tự như chức năng Bị can/Bị cáo ở giai đoạn kiểm sát điều tratruy tố. NSD được quyền thêm mới, sửa, xóa và xem chi tiết thông tin Bị can/Bị cáo. Khi vụ
án chuyển từ giai đoạn kiểm sát điều tra- truy tố sang giai đoạn xét xử sơ thẩm thì toàn bộ các
bị can tham gia thụ lý ở giai đoạn kiểm sát xét xử sơ thẩm sẽ được kế thừa từ giai đoạn kiểm
sát điều tra- truy tố. NSD không phải nhập lại các thông tin bị can nữa. Ngoài ra, NSD có thể
thêm mới bị can khác hoặc sửa/xóa thông tin bị can đang có trong danh sách (nếu cần).

II.2.4.2.4.1.

Thêm mới
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Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng thêm bị can/bị cáo ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/ Bị can-bị cáo/Thêm mới).
II.2.4.2.4.2.

Chọn bị can tham gia thụ lý

Thao tác thực hiện tương tự như chức năng Chọn bị can tham gia thụ lý ở giai đoạn
kiểm sát điều tra. Tuy nhiên có lưu ý sau:
Khi vụ án được chuyển từ giai đoạn Kiểm sát giải quyết án-truy tố sang giai đoạn xét
xử sơ thẩm thì tình trạng của bị can khi tham gia thụ lý (bị can có được tích chọn tham gia thụ
lý hay không) sẽ được kế thừa từ giai đoạn Kiểm sát điều tra- truy tố. Tuy nhiên, NSD vẫn có
thể thay đổi việc này bằng cách tự tích chọn/hoặc bỏ chọn bị can/bị cáo tham gia thụ lý ở giai
đoạn này.
Những bị can/bị cáo đã có quyết định tạm đình chỉ hoặc quyết định đình chỉ ở giai
đoạn kiểm sát giải quyết án- truy tố thì khi chuyển sang giai đoạn thụ lý này, bị can/bị cáo đó
sẽ không được tích chọn tham gia thụ lý. Hệ thống sẽ tự động bỏ việc tích chọn tham gia thụ
lý của bị can/bị cáo này.
II.2.4.2.4.3.

Sửa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng sửa bị can/bị cáo ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/ Bị can-bị cáo/Sửa)
II.2.4.2.4.4.

Xem chi tiết

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xem chi tiết bị can/bị cáo ở
giai đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều
tra-truy tố/Kiểm sát điều tra/ Bị can-bị cáo/Xem chi tiết).
II.2.4.2.5.

Quyết định bị can/bị cáo

Chức năng này tương tự như chức năng quyết định bị can/ bị cáo ở giai đoạn kiểm sát
điều tra, truy tố. Các bước thao tác để vào chức năng Quyết định bị can/bị cáo hoàn toàn
tương tự như ở giai đoạn Kiểm sát điều tra truy tố.
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Thêm mới

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng thêm mới quyết định bị can
ở giai đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều
tra-truy tố/Kiểm sát điều tra/Quyết định bị can/Thêm mới).
II.2.4.2.5.2.

Sửa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng sửa quyết định bị can ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/Quyết định bị can/Sửa).
II.2.4.2.5.3.

Xóa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xóa quyết định bị can ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/Quyết định bị can/Xóa).
II.2.4.2.6.

Quyết định vụ án

Chức năng này tương tự như chức năng Quyết định vụ án ở giai đoạn kiểm sát điều
tra, truy tố. Các bước thao tác để vào chức năng Quyết định bị vụ án hoàn toàn tương tự như
ở giai đoạn Kiểm sát điều tra truy tố.
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Thêm mới

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng thêm mới quyết định vụ án
ở giai đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều
tra-truy tố/Kiểm sát điều tra/Quyết định vụ án/Thêm mới).
Lưu ý: Giai đoạn kiểm sát xét xử sơ thẩm bắt buộc NSD phải nhập thông tin quyết định đưa
vụ án ra xét xử thì mới nhập được thông tin bản án.
II.2.4.2.6.2.

Sửa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng sửa quyết định vụ án ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/Quyết định vụ án/Sửa).
II.2.4.2.6.3.

Xóa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xóa quyết định vụ án ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/Quyết định vụ án/Xóa).
II.2.4.2.6.4.

Xem chi tiết

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xem chi tiết quyết định vụ
án ở giai đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát
điều tra-truy tố/Kiểm sát điều tra/Quyết định vụ án/Xem chi tiết).
II.2.4.2.7.

Bản án

Chức năng này tương tự như chức năng Bản cáo trạng ở giai đoạn kiểm sát GQA-TT.
Tuy nhiên, thay vì việc cập nhật mức án VKS đề nghị, tại giai đoạn này, hệ thống cho phép
NSD nhập hình phạt đối với từng bị cáo.
II.2.4.2.7.1.

Thêm mới
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, chương trình

Bước 2: Chọn 1 bản ghi từ danh sách.

Bước 3: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin tổng quan về vụ
án đã chọn. Tại màn hình này, NSD kéo thanh cuộn xuống dưới để tìm nhóm thông tin Bản
án (vùng được khoanh đỏ trong hình dưới). Sau đó, nhấn vào nút
hình này.
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Bước 4: Hệ thống mở màn hình thêm mới bản án.

Bước 5: Nhập các thông tin cần thêm mới bản án.
-

Mã bản án: Trường này hệ thống tự sinh sau khi NSD nhập thông tin về bản án và
lưu thành công vào CSDL.

-

Bản án số: NSD nhập bản án số.

-

Ngày ra bản án: NSD nhập ngày ra bản án.

-

Ngày hiệu lực: NSD nhập ngày hiệu lực của bản án.

-

Nội dung: NSD nhập nội dung bản án.

-

Người ký: NSD nhập người ký bản án.

-

Chức vụ: NSD nhập chức vụ của người ký bản án.

-

Ý kiến của VKS: NSD nhập nội dung ý kiến của VKS.

-

Xét xử lưu động: NSD lựa chọn Phiên tòa xét xử lưu động hay không.
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-

Số bị cáo tòa xử theo khoản khác mà VKS đã truy tố: NSD nhập số người vào ô
trống.

-

Số bị cáo tòa xử khác với mức đề nghị của VKS: NSD nhập số người vào ô trống.

-

Số bị cáo VKS kháng nghị: NSD nhập số người vào ô trống.

Bước 6: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, NSD nhấn nút
để lưu thông tin vào
CSDL. Khi đó hệ thống hiển thị mã và thông báo thêm mới thành công ở phía trên màn hình.
Đồng thời phía cuối màn hình, hệ thống hiển thị danh sách bị cáo và cho phép NSD cập nhật
chỉ tiêu cho từng bị cáo (đối với từng điều luật khởi tố bị can) và chỉ tiêu thống kê vụ án.

II.2.4.2.7.2.

Cập nhật

Chức năng này cho phép NSD cập nhật mức án VKS đề nghị, hình phạt áp dụng cho
từng bị cáo và chỉ tiêu thống kê bị can.
II.2.4.2.7.2-1.

Mức án VKS đề nghị

Bước 1: Sau khi thêm mới xong bản án, hệ thống hiển thị tiếp màn hình cập nhật thông tin
cho từng bị cáo. Tại màn hình này, NSD chọn bị cáo tương ứng và nhấn vào nút

.

Bước 2: Hệ thống mở màn hình danh sách các điều luật áp dụng cho bị cáo đã chọn. Danh
sách này được kế thừa từ bước nhập kết luận điều tra. Tại màn hình này, NSD có thể thêm
điều luật khác hoặc bớt điều luật đã có trong danh sách. Thao tác thực hiện tương tự như bước
bổ sung điều luật khởi tố vụ án.
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Bước 3: Để nhập mức án VKS đề nghị cho từng bị cáo ứng với từng điều luật, NSD chọn bị
cáo và nhấp chuột vào link
, hệ thống mở tiếp phần nhập mức án VKS đề
nghị cho bị cáo ứng với điều luật đã chọn ở phía dưới màn hình này.

Bước 4: Tại đây NSD sẽ nhập thông tin ở 3 nhóm:
- Hình phạt chính:

- Hình phạt bổ sung:
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- Quyết định khác:

Bước 5: Sau khi nhập đầy đủ thông tin, NSD nhấp chuột vào nút
thông tin đã nhập vào CSDL.

để lưu

Bước 6: Nhập tiếp mức án VKS đề nghị cho điều luật khác của bị cáo và cho các bị cáo khác
trong danh sách bị cáo của vụ án (nếu có). Thao tác thực hiện tương tự như trên.
Lưu ý:
Với các hình phạt có khoảng thời gian nhất định, hệ thống cho phép NSD nhập khung
hình phạt trong khoảng thời gian từ (số năm/số tháng) đến (số năm/số tháng). Nếu NSD nhập
khung hình phạt ngoài khoảng quy định ứng với điều luật cụ thể, hệ thống cũng sẽ có cảnh
báo cho NSD, tuy nhiên việc có đồng ý nhập khung hình phạt đó hay không thì do NSD tự
quyết định.
Tổng hợp mức án VKS đề nghị.

Lưu hành nội bộ

Trang 131/297

SPP.QLA: TLHDSD_

quả lý và t ố g kê á

ướ g dẫ sử dụ g c o Việ kiể

sát

ì

sự

â dâ tối cao và cấp tỉ

v1.0

Trường hợp bị cáo phạm tội với nhiều mức án đề nghị khác nhau, NSD nhấn nút
để hệ thống thực hiện hiển thị thông tin tổng hợp về mức
án VKS đề nghị áp dụng cho từng bị cáo tham gia vụ án.

Nút
được sử dụng khi NSD muốn sửa trực tiếp
thông tin tổng hợp mức án VKS đề nghị trên chính màn hình nhập liệu này. Khi NSD nhấn
vào nút này hệ thống sẽ lấy giá trị mà NSD nhập liệu và hiển thị thông báo cập nhật thành
công như dưới.
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Nút
được sử dụng khi NSD muốn hệ thống tính
toán và tổng hợp lại mức án VKS đề nghị theo khung hình phạt đã nhập ở từng tội của bị cáo.
Khi NSD nhấn nút này, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận như dưới.

Đồng ý tổng hợp lại mức án VKS đề nghị, NSD nhấn nút
, khi đó hệ thống sẽ
tự động tính toán và tổng hợp lại mức án theo thông tin NSD đã nhập ở từng tội mà không lấy
giá trị NSD nhập trực tiếp ở trên nữa.

Còn không, NSD nhấn nút
hình phạt.

, khi đó hệ thống sẽ không thực hiện việc tổng hợp lại

Xóa tổng hợp mức án VKS đề nghị.
Để thực hiện xóa mức án VKS đề nghị được tổng hợp cho từng bị cáo, NSD nhấn vào
nút

, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận xóa như sau:
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, hệ thống sẽ thực hiện xóa dữ liệu tổng hợp mức

án VKS đề nghị truy tố. Còn không, NSD nhấn nút
xóa dữ liệu tổng hợp mức án VKS đề nghị truy tố.

II.2.4.2.7.2-2.
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, hệ thống sẽ không thực hiện

Hình phạt

Bước 1: Sau khi thêm mới xong bản án, hệ thống hiển thị tiếp màn hình cập nhật thông tin
cho từng bị cáo. Tại màn hình này, NSD chọn bị cáo tương ứng và nhấn vào nút

.

Bước 2: Hệ thống mở màn hình danh sách các điều luật áp dụng cho bị cáo đã chọn. Danh
sách này được kế thừa từ bước nhập bản cáo trạng. Tại màn hình này NSD có thể thêm điều
luật khác hoặc bớt điều luật đã có trong danh sách. Thao tác thực hiện tương tự như bước bổ
sung điều luật khởi tố vụ án.
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Bước 3: Để nhập hình phạt cho từng bị cáo ứng với từng điều luật, NSD chọn bị cáo và nhấp
chuột vào nút
, hệ thống mở tiếp phần nhập hình phạt cho bị cáo với điều luật đã
chọn ở phía dưới màn hình này.

Bước 4: Tại đây NSD sẽ nhập thông tin ở 3 nhóm:
- Hình phạt chính:

- Hình phạt bổ sung:

- Quyết định khác:
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để lưu

Bước 6: Nhập hình phạt cho điều luật tiếp theo của bị cáo và cho các bị cáo khác trong danh
sách bị cáo của vụ án (nếu có). Thao tác thực hiện tương tự như trên.
Lưu ý:
Ngoài việc nhập khung hình phạt áp dụng cho bị cáo, NSD phải nhấp chuột tích chọn
vào hình phạt tương ứng (nút

) mới có thể lưu thành công thông tin hình phạt vào CSDL.

Với các hình phạt có khoảng thời gian nhất định, hệ thống cho phép NSD nhập khung
hình phạt (số năm/số tháng/số ngày). Nếu NSD nhập khung hình phạt ngoài khoảng quy định
ứng với điều luật cụ thể, hệ thống cũng sẽ có cảnh báo cho NSD, tuy nhiên việc có đồng ý
nhập khung hình phạt đó hay không thì do NSD tự quyết định.
Tổng hợp hình phạt
Trường hợp bị cáo phạm tội với nhiều khung hình phạt khác nhau, NSD nhấn nút
để hệ thống hiển thị mức hình phạt được tổng hợp dành cho bị cáo.
Thông tin tổng hợp được hiển thị ở dưới màn hình trong nhóm thông tin Tổng hợp hình
phạt.
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Nút
được sử dụng khi NSD muốn sửa trực tiếp thông tin
về mức hình phạt tổng hợp trên chính màn hình nhập liệu này. Khi NSD nhấn vào nút này hệ
thống sẽ lấy giá trị mà NSD nhập liệu (không lấy giá trị được hệ thống tự động tính toán và
tổng hợp), đồng thời hiển thị thông báo cập nhật thành công như dưới.

Nút
được sử dụng khi NSD muốn hệ thống tính toán và tổng
hợp lại hình phạt theo mức hình phạt đã nhập ở từng tội của bị cáo. Khi NSD nhấn nút này, hệ
thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận như dưới.
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Đồng ý tổng hợp lại hình phạt, NSD nhấn nút
, khi đó hệ thống sẽ tự động tính
toán và tổng hợp lại hình phạt theo thông tin NSD đã nhập ở từng tội mà không lấy giá trị
tổng hợp mà NSD nhập trực tiếp ở trên nữa.

Còn không, NSD nhấn nút
hình phạt.

, khi đó hệ thống sẽ không thực hiện việc tổng hợp lại

Xóa tổng hợp hình phạt
Để thực hiện xóa hình phạt được tổng hợp cho từng bị cáo, NSD nhấn vào nút
, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận xóa như sau:

Đồng ý xóa, NSD nhấn nút

, khi đó hệ thống thực hiện xóa dữ liệu tổng hợp

hình phạt. Còn không, NSD nhấn nút
tổng hợp.

, hệ thống sẽ không thực hiện xóa dữ liệu đã

Lưu hành nội bộ

Trang 138/297

SPP.QLA: TLHDSD_

quả lý và t ố g kê á

ướ g dẫ sử dụ g c o Việ kiể

II.2.4.2.7.2-3.

sát

ì

sự

â dâ tối cao và cấp tỉ

v1.0

Chỉ tiêu bị can

Chức năng này Chức năng này tương tự như chức năng cập nhật chỉ tiêu bị can ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ Quản lý án hình sự/ Kiểm sát điều tratruy tố/ Kiểm sát điều tra/ Kết luận điều tra/ Cập nhật chỉ tiêu/ Cập nhật chỉ tiêu bị
can). Tuy nhiên, phần mềm sẽ kế thừa thông tin được nhập từ bước Cập nhật chỉ tiêu bị can ở
giai đoạn kiểm sát GQA-TT để NSD tham khảo.

II.2.4.2.7.3.

Sửa

Bước 1: Nhập thông tin về vụ án cần tìm ở màn hình tìm kiếm vụ án, nhấn nút
chương trình hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm:
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Bước 2: Chọn 1 vụ án từ danh sách.

Bước 3: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
đã chọn theo từng nhóm thông tin. NSD kéo thanh cuộn xuống dưới để nhìn thấy nhóm thông
tin về Bản án. Để sửa thông tin bản án, NSD chọn bản án và nhấn vào nút sửa
.

Bước 4: Chương trình mở màn hình sửa thông tin bản án vừa chọn.
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Bước 5: Tại đây, NSD có thể sửa toàn bộ thông tin về bản án cũng như các chỉ tiêu thống kê.
NSD nhập các thông tin cần sửa và nhấn nút
để lưu thông tin đã sửa vào CSDL.
Hệ thống sẽ tự đóng màn hình này, quay về màn hình tổng quan vụ án và hiển thị thông báo
cập nhật thành công.
II.2.4.2.7.4.

Xóa

Bước 1: Tìm kiếm vụ án có bản án cần xóa, thực hiện tương tự như thao tác sửa bản án ở trên
(từ bước 1 đến bước 2).

Bước 2: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
đã chọn theo từng nhóm thông tin. NSD kéo thanh cuộn xuống dưới để nhìn thấy nhóm thông
tin về Bản án. Muốn xóa bản án, NSD chọn bản án đó và nhấn vào nút xóa
(theo hướng
chỉ của mũi tên màu đỏ).

Bước 3: Chương trình sẽ hiển thị thông báo xác nhận việc xóa.
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hiển thị thông báo xóa thành công.Còn không, NSD nhấn nút
không xóa bản ghi khỏi CSDL.
II.2.4.2.7.5.

v1.0

, chương trình sẽ

Xem chi tiết

Bước 1: Tìm kiếm vụ án có bản án cần xem chi tiết, thực hiện tương tự như thao tác sửa bản
án ở trên (từ bước 1 đến bước 2).

Bước 2: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
đã chọn theo từng nhóm thông tin. NSD kéo thanh cuộn xuống dưới để nhìn thấy nhóm thông
tin về Bản án. Muốn xem chi tiết thông tin của án, NSD chọn bản án và nhấn vào nút xem chi
tiết
(theo hướng chỉ của mũi tên màu đỏ).

Bước 3: Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin về bản án đã chọn.
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Kháng cáo

Chức năng này cho phép NSD có thể thêm mới, sửa, xóa hoặc xem thông tin chi tiết
kháng cáo, chức năng này chỉ xuất hiện ở giai đoạn sơ thẩm.
II.2.4.2.8.1.

Thêm mới

Bước 1: Nhập thông tin cần tìm ở màn hình tìm kiếm, nhấn nút
hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm:

, chương trình

Bước 2: Chọn 1 bản ghi từ danh sách.

Bước 3: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin tổng quan về vụ
án đã chọn. Tại màn hình này, NSD kéo thanh cuộn xuống dưới để tìm nhóm thông tin

Lưu hành nội bộ

Trang 143/297

SPP.QLA: TLHDSD_

quả lý và t ố g kê á

ướ g dẫ sử dụ g c o Việ kiể

sát

ì

sự

â dâ tối cao và cấp tỉ
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màn hình này.

v1.0

trên

Bước 4: Hệ thống mở màn hình thêm mới kháng cáo.

Bước 5: Nhập các thông tin cần thêm mới kháng cáo.
-

Mã kháng cáo: Trường này hệ thống tự sinh sau khi NSD nhập thông tin về kháng
cáo và lưu thành công vào CSDL.

-

Mã vụ án: hệ thống tự động hiển thị tương ứng với vụ án đã chọn.

-

Tên vụ án: hệ thống tự động hiển thị tương ứng với vụ án đã chọn.

-

Kháng cáo: NSD lựa chọn kháng cáo bản án hay kháng cáo quyết định.

-

Số bản án (Số quyế/t định): NSD chọn thông tin số bản án từ danh sách, nếu trường
hợp NSD chọn kháng cáo quyết định thì Số bản án tự động chuyển thành Số quyết
định NSD chọn tương tự như Số bản án.

-

Ngày bản án (Ngày quyết định): được lấy tự động tương ứng với Số bản án đã chọn,
trong trường hợp kháng cáo quyết định thì Ngày bản án tự động chuyển thành Ngày
quyết đinh.

-

Ngày kháng cáo: NSD nhập thông tin ngày kháng cáo.

-

Tên Viện kiểm sát: luôn mặc định là VKS đang dăng nhập.
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-

Người kháng cáo: NSD chọn Bị can hoặc Người khác

-

Tên bị can (Họ và tên): NSD chọn tên bị can kháng cáo từ danh sách các bị can, hoặc
nếu trong trường hợp Người kháng cáo là người khác thì NSD nhập thông tin Họ và
tên người kháng cáo.

-

Tên loại kháng cáo: NSD chọn loại kháng cáo từ danh sách đã có

-

Nội dung kháng cáo: NSD nhập thông tin nội dung kháng cáo

Bước 6: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, NSD nhấn nút
để lưu thông tin vào
CSDL. Khi đó hệ thống hiển thị mã và thông báo thêm mới thành công ở phía trên màn hình.

II.2.4.2.8.2.

Sửa

Bước 1: Nhập thông tin về vụ án cần tìm ở màn hình tìm kiếm vụ án, nhấn nút
, chương trình hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm:

Bước 2: Chọn 1 vụ án từ danh sách.
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Bước 3: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
đã chọn theo từng nhóm thông tin. Trong nhóm thông tin về Kháng cáo, NSD có thể nhìn
thấy danh sách kháng cáo. Muốn sửa thông tin của kháng cáo nào, NSD chọn kháng cáo đó
và nhấn vào nút sửa
.

Bước 4: Chương trình mở màn hình sửa thông tin cho kháng cáo vừa chọn.

Bước 5: Nhập các thông tin cần sửa và nhấn nút
để lưu thông tin đã sửa vào
CSDL. Hệ thống sẽ tự đóng màn hình này, quay về màn hình tổng quan vụ án và hiển thị
thông báo cập nhật thành công.
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Xóa

Bước 1: Tìm kiếm vụ án có kháng cáo cần xóa, thực hiện tương tự như thao tác sửa kháng
cáo ở trên (từ bước 1 đến bước 2).

Bước 2: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
đã chọn theo từng nhóm thông tin. Trong nhóm thông tin về Kháng cáo, NSD có thể nhìn
thấy danh sách kháng cáo của vụ án. Muốn xóa thông tin của kháng cáo nào, NSD chọn
kháng cáo đó và nhấn vào nút xóa
(theo hướng chỉ của mũi tên màu đỏ).

Bước 3: Chương trình sẽ hiển thị thông báo xác nhận việc xóa.
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Bước 4: Đồng ý xóa, NSD nhấn nút
sách và hiển thị thông báo xóa thành công.
Còn không, NSD nhấn nút
II.2.4.2.8.4.

ì
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, chương trình sẽ xóa kháng cáo đó ra khỏi danh

, chương trình sẽ không xóa bản ghi khỏi CSDL.

Xem chi tiết

Bước 1: Tìm kiếm vụ án có kháng cáo cần xem chi tiết, thực hiện tương tự như thao tác sửa
kháng cáo ở trên (từ bước 1 đến bước 2).

Bước 2: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
đã chọn theo từng nhóm thông tin. Trong nhóm thông tin về Kháng cáo, NSD có thể nhìn
thấy danh sách kháng cáo của vụ án. Muốn xem chi tiết thông tin của kháng cáo nào, NSD
chọn kháng cáo đó và nhấn vào nút xem chi tiết
(theo hướng chỉ của mũi tên màu đỏ).

Bước 3: Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin về kháng cáo đã chọn.

II.2.4.2.9.

Kháng nghị
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Chức năng này cho phép NSD có thể thêm mới, sửa, xóa hoặc xem thông tin chi tiết
kháng nghị, chức năng này chỉ xuất hiện từ giai đoạn sơ thẩm.
II.2.4.2.9.1.

Thêm mới

Bước 1: Nhập thông tin cần tìm ở màn hình tìm kiếm, nhấn nút
hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm:

, chương trình

Bước 2: Chọn 1 bản ghi từ danh sách.

Bước 3: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin tổng quan về vụ
án đã chọn. Tại màn hình này, NSD kéo thanh cuộn xuống dưới để tìm nhóm thông tin
Kháng nghị (vùng được khoanh đỏ trong hình dưới). Sau đó, nhấn vào nút
trên màn hình này.
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Bước 4: Hệ thống mở màn hình thêm mới kháng nghị.

Bước 5: Nhập các thông tin cần thêm mới kháng nghị.
-

Mã vụ án: hệ thống tự động hiển thị tương ứng với vụ án đã chọn.

-

Tên vụ án: hệ thống tự động hiển thị tương ứng với vụ án đã chọn.

-

Kháng nghị: NSD lựa chọn kháng nghị bản án hay kháng nghị quyết định.

-

Số bản án (Số quyết định): NSD chọn thông tin số bản án từ danh sách, nếu trường
hợp NSD chọn kháng nghị quyết định thì Số bản án tự động chuyển thành Số quyết
định NSD chọn tương tự như Số bản án.

-

Ngày bản án (Ngày quyết định): được lấy tự động tương ứng với Số bản án đã chọn,
trong trường hợp kháng nghị quyết định thì Ngày bản án tự động chuyển thành Ngày
quyết đinh.

-

Số kháng nghị: NSD nhập thông tin số kháng nghị

-

Ngày kháng nghị: NSD nhập thông tin ngày kháng nghị.

-

Đơn vị kháng nghị: NSD chọn Tòa án hoặc Viện kiểm sát.

-

Giai đoạn kháng nghị: NSD chọn giai đoạn Phúc thẩm, Giám đốc thẩm, hay Tái
thẩm

-

Tên kháng nghị: NSD chọn tên bị tên kháng nghị từ danh sách có sẵn
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-

Nội dung kháng nghị: NSD nhập thông tin nội dung kháng nghị

-

Kết quả kháng nghị: NSD chọn thông tin kết quả kháng nghị từ dánh sách có sẵn.
Thông thường kết quả kháng nghị sẽ do VKS kiểm sát xét xử phúc thẩm thực hiện
nhập thông tin này.

Bước 6: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, NSD nhấn nút
để lưu thông tin vào
CSDL. Khi đó hệ thống hiển thị mã và thông báo thêm mới thành công ở phía trên màn hình.

II.2.4.2.9.2.

Sửa

Bước 1: Nhập thông tin về vụ án cần tìm ở màn hình tìm kiếm vụ án, nhấn nút
, chương trình hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm:

Bước 2: Chọn 1 vụ án từ danh sách.
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Bước 3: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
đã chọn theo từng nhóm thông tin. Trong nhóm thông tin về Kháng nghị, NSD có thể nhìn
thấy danh sách kháng nghị. Muốn sửa thông tin của kháng nghị nào, NSD chọn kháng nghị đó
và nhấn vào nút sửa
.

Bước 4: Chương trình mở màn hình sửa thông tin cho kháng nghị vừa chọn.

Bước 5: Nhập các thông tin cần sửa và nhấn nút
để lưu thông tin đã sửa vào
CSDL. Hệ thống sẽ tự đóng màn hình này, quay về màn hình tổng quan vụ án và hiển thị
thông báo cập nhật thành công.
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Xóa

Bước 1: Tìm kiếm vụ án có kháng nghị cần xóa, thực hiện tương tự như thao tác sửa kháng
nghị ở trên (từ bước 1 đến bước 2).

Bước 2: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
đã chọn theo từng nhóm thông tin. Trong nhóm thông tin về Kháng nghị, NSD có thể nhìn
thấy danh sách kháng nghị của vụ án. Muốn xóa thông tin của kháng nghị nào, NSD chọn
kháng nghị đó và nhấn vào nút xóa
(theo hướng chỉ của mũi tên màu đỏ).
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Bước 3: Chương trình sẽ hiển thị thông báo xác nhận việc xóa.

Bước 4: Đồng ý xóa, NSD nhấn nút
, chương trình sẽ xóa kháng nghị đó ra khỏi danh
sách và hiển thị thông báo xóa thành công.
Còn không, NSD nhấn nút
II.2.4.2.9.4.

, chương trình sẽ không xóa bản ghi khỏi CSDL.

Xem chi tiết

Bước 1: Tìm kiếm vụ án có kháng nghị cần xem chi tiết, thực hiện tương tự như thao tác sửa
kháng nghị ở trên (từ bước 1 đến bước 2).

Bước 2: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
đã chọn theo từng nhóm thông tin. Trong nhóm thông tin về Kháng nghị, NSD có thể nhìn
thấy danh sách kháng nghị của vụ án. Muốn xem chi tiết thông tin của kháng nghị nào, NSD
chọn kháng nghị đó và nhấn vào nút xem chi tiết
(theo hướng chỉ của mũi tên màu đỏ).
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Bước 3: Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin về kháng nghị đã chọn.

Lưu ý: Nếu vụ án được chuyển lên giai đoạn phúc thẩm/giám đốc thẩm/tái thẩm và NSD ở
VKS cấp phúc thẩm/giám đốc thẩm/tái thẩm đã cập nhật kết quả kháng nghị thì ở VKS cấp sơ
thẩm, khi NSD nhấn nút
để xem chi tiết, hệ thống sẽ hiển thị nội dung kết quả kháng nghị
đã được cập nhật đó (trường được khoanh đỏ trong hình dưới).
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Kiểm sát xét xử phúc thẩm

Phân hệ này cho phép NSD kiểm sát toàn bộ thông tin ở giai đoạn phúc thẩm, các
thông tin cần quản lý bao gồm: Vụ án, Thụ lý, Bị can/bị cáo, Quyết định vụ án, Bản án,
Kháng nghị. Thứ tự nhập liệu tương tự như ở giai đoạn sơ thẩm. Để vào được phân hệ này,
NSD đăng nhập bằng tài khoản của VKS xét xử phúc thẩm và chọn chức năng như màn hình
dưới.

Màn hình thông tin chung về vụ án ở giai đoạn Kiểm sát xét xử phúc thẩm thẩm tương
tự như giai đoạn kiểm sát xét xử sơ thẩm, tuy nhiên sẽ thêm một số chức năng riêng của giai
đoạn này. Toàn bộ các thông tin về vụ án được thiết kế theo từng nhóm thông tin cần quản lý
(các nhóm thông tin được khoanh vùng màu đỏ trong màn hình dưới). NSD có thể kéo thanh
cuộn dọc ở bên phải màn hình (theo hướng chỉ của mũi tên màu đỏ) để nhìn thấy các nhóm
thông tin khác ở bên dưới.

NSD kéo thanh cuộn xuống dưới để hiển thị tiếp các chức năng khác của giai đoạn này.
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Vụ án

Chức năng này tương tự như chức năng vụ án ở giai đoạn kiểm sát xét xử sơ thẩm.
Giai đoạn này không có tính năng thêm mới/xóa vụ án, NSD chỉ được quyền tìm kiếm, sửa và
xem chi tiết thông tin vụ án.

II.2.4.3.1.1.

Tìm kiếm
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Chức năng này tương tự như chức năng tìm kiếm vụ án ở giai đoạn kiểm sát xét xử sơ
thẩm. Tuy nhiên, để tìm kiếm được vụ án ở giai đoạn phúc thẩm thì vụ án phải được NSD ở
VKS cấp phúc thẩm nhận án (nghĩa là NSD đã thêm mới thông tin nhận án trong chức năng
Nhận án). Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng tìm kiếm vụ án ở giai
đoạn kiểm sát xét xử sơ thẩm (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát xét
xử sơ thẩm/ Vụ án/Tìm kiếm).
II.2.4.3.1.2.

Sửa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng sửa vụ án ở giai đoạn kiểm
sát xét xử sơ thẩm (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát xét xử sơ
thẩm/ Vụ án/Sửa).
II.2.4.3.1.3.

Xem chi tiết

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xem chi tiết vụ án ở giai
đoạn kiểm sát xét xử sơ thẩm (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát xét
xử sơ thẩm/ Vụ án/Xem chi tiết).
II.2.4.3.2.

Thụ lý

Chức năng này cho phép NSD thêm mới, sửa, xóa, xem chi tiết thông tin thụ lý phúc
thẩm. Ở giai đoạn này, hệ thống không tự sinh thụ lý như giai đoạn kiểm sát xét xử sơ thẩm
và giai đoạn kiểm sát truy tố. NSD buộc phải tự thêm thụ lý phúc thẩm. Các bước thực hiện
tương tự như chức năng thụ lý ở giai đoạn kiểm sát điều tra.

II.2.4.3.2.1.

Thêm mới

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng thêm thụ lý ở giai đoạn
kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tra-truy
tố/Kiểm sát điều tra/ Thụ lý/Thêm mới).
II.2.4.3.2.2.

Sửa
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Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng sửa thụ lý ở giai đoạn kiểm
sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tra-truy
tố/Kiểm sát điều tra/ Thụ lý/Sửa).
II.2.4.3.2.3.

Xóa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xóa thụ lý ở giai đoạn kiểm
sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tra-truy
tố/Kiểm sát điều tra/ Thụ lý/Xóa).
II.2.4.3.2.4.

Xem chi tiết

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xem chi tiết thụ lý ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/ Thụ lý/Xem chi tiết).
II.2.4.3.3.

Kiểm sát viên/Điều tra viên

Chức năng này tương tự như chức năng Kiểm sát viên/Điều tra viên ở giai đoạn
kiểm sát điều tra. Các bước để thêm mới, sửa, xóa Kiểm sát viên hoàn toàn tương tự như ở
giai đoạn Kiểm sát điều tra.

II.2.4.3.3.1.

Thêm mới

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng thêm kiểm sát viên ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/Kiểm sát viên-Điều tra viên/Thêm mới).
II.2.4.3.3.2.

Sửa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng sửa Kiểm sát viên ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/ Kiểm sát viên-Điều tra viên/Sửa).
II.2.4.3.3.3.

Xóa
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Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xóa Kiểm sát viên ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/ Kiểm sát viên-Điều tra viên/Xóa).
II.2.4.3.3.4.

Xem chi tiết

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xem chi tiết Kiểm sát viên
ở giai đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều
tra-truy tố/Kiểm sát điều tra/ Kiểm sát viên-Điều tra viên/Xem chi tiết).
II.2.4.3.4.

Bị can/bị cáo

Chức năng này tương tự như chức năng Bị can/Bị cáo ở giai đoạn kiểm sát điều tratruy tố. NSD được quyền thêm mới, sửa, xóa và xem chi tiết thông tin Bị can/Bị cáo. Khi vụ
án được chuyển từ giai đoạn kiểm sát điều tra- truy tố sang giai đoạn xét xử sơ thẩm thì toàn
bộ các bị can tham gia thụ lý ở giai đoạn kiểm sát xét xử sơ thẩm sẽ được kế thừa từ giai đoạn
kiểm sát điều tra- truy tố. NSD không phải nhập lại các thông tin bị can nữa. Ngoài ra, NSD
có thể thêm mới bị can khác hoặc sửa/xóa thông tin bị can đang có trong danh sách (nếu cần).

II.2.4.3.4.1.

Thêm mới

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng thêm mới bị can/bị cáo ở
giai đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều
tra-truy tố/Kiểm sát điều tra/Bị can-bị cáo/Thêm mới).
II.2.4.3.4.2.

Chọn bị can tham gia thụ lý

Thao tác thực hiện tương tự như chức năng Chọn bị can tham gia thụ lý ở giai đoạn
kiểm sát điều tra. Tuy nhiên có lưu ý sau:
Khi vụ án được chuyển từ giai đoạn Kiểm sát xét xử sơ thẩm sang giai đoạn kiểm sát
xét xử phúc thẩm thì tình trạng của bị can khi tham gia thụ lý (bị can có được tích chọn tham
gia thụ lý hay không) sẽ được kế thừa từ giai đoạn Kiểm sát xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, NSD
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vẫn có thể thay đổi việc này bằng cách tự tích chọn/hoặc bỏ chọn bị can/bị cáo tham gia thụ
lý ở giai đoạn này.
Những bị can/bị cáo đã có quyết định tạm đình chỉ hoặc quyết định đình chỉ ở giai
đoạn kiểm sát giải quyết án- truy tố thì khi chuyển sang giai đoạn thụ lý này, bị can/bị cáo đó
sẽ không được tích chọn tham gia thụ lý. Hệ thống sẽ tự động bỏ việc tích chọn tham gia thụ
lý của bị can/bị cáo này.
II.2.4.3.4.3.

Sửa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng sửa bị can/bị cáo ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/Bị can-bị cáo/Sửa).
II.2.4.3.4.4.

Xem chi tiết

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xem chi tiết bị can/bị cáo ở
giai đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều
tra-truy tố/Kiểm sát điều tra/Bị can-bị cáo/Xem chi tiết).
II.2.4.3.5.

Quyết định bị can/bị cáo

Chức năng này tương tự như chức năng quyết định bị can/ bị cáo ở giai đoạn kiểm sát
điều tra, truy tố. Các bước thao tác để vào chức năng Quyết định bị can/bị cáo hoàn toàn
tương tự như ở giai đoạn Kiểm sát điều tra.
II.2.4.3.5.1.

Thêm mới

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng thêm mới quyết định bị can
ở giai đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều
tra-truy tố/Kiểm sát điều tra/Quyết định bị can/Thêm mới).
II.2.4.3.5.2.

Sửa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng sửa quyết định bị can ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/Quyết định bị can/Sửa).
II.2.4.3.5.3.

Xóa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xóa quyết định bị can ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/Quyết định bị can/Xóa).
II.2.4.3.6.

Quyết định vụ án

Chức năng này cho phép NSD thêm mới, sửa, xóa quyết định vụ án. Các bước để thực
hiện tương tự như ở giai đoạn Kiểm sát điều tra.
II.2.4.3.6.1.

Thêm mới
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Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng thêm mới quyết định vụ án
ở giai đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều
tra-truy tố/Kiểm sát điều tra/Quyết định vụ án/Thêm mới).
II.2.4.3.6.2.

Sửa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng sửa quyết định vụ án ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/Quyết định vụ án/Sửa).
II.2.4.3.6.3.

Xóa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xóa quyết định vụ án ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/Quyết định vụ án/Xóa).
II.2.4.3.6.4.

Xem chi tiết

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xem chi tiết quyết định vụ
án ở giai đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát
điều tra-truy tố/Kiểm sát điều tra/Quyết định vụ án/Xem chi tiết).
II.2.4.3.7.

Bản án

Chức năng này tương tự như chức năng Bản án ở giai đoạn kiểm sát xét xử sơ thẩm.
Tuy nhiên, ở giai đoạn này có thêm chức năng cho phép NSD xem lại bản án/quyết định bị
kháng cáo/ kháng nghị ở giai đoạn sơ thẩm và cập nhật kết luận bản án Tòa án, VKS cho từng
bị
cáo.

II.2.4.3.7.1.

Bản án/quyết định bị kháng cáo/kháng nghị

Chức năng này cho phép NSD xem lại toàn bộ thông tin về bản án hoặc quyết định bị
kháng cáo/kháng nghị ở cấp kiểm sát xét xử sơ thẩm. NSD chỉ có thể xem, không được quyền
sửa xóa các thông tin này.
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Bước 1: Từ màn hình thông tin chung vụ án, NSD nhấn nút
trong nhóm
thông tin Bản án, để mở màn hình xem thông tin bản án/quyết định bị kháng cáo/ kháng nghị.
Thông tin này được chia thành 2 tab riêng biệt:
-

Bản án bị kháng cáo/kháng nghị.

-

Quyết định bị kháng cáo kháng nghị.

NSD muốn xem thông tin nào thì lựa chọn tab thông tin đó. Khi đó, hệ thống sẽ hiển thị danh
sách những kháng cáo/kháng nghị (nếu có) của bản án/quyết định cấp sơ thẩm. Trên màn hình
là danh sách những kháng cáo, kháng nghị của bản án cấp sơ thẩm.

Bước 2: Để xem chi tiết thông tin về bản án/quyết định bị kháng cáo/kháng nghị, NSD nhấn
nút
tương ứng với kháng nghị hoặc kháng cáo cần xem. Khi đó, hệ thống sẽ hiển thị
chi tiết thông tin về kháng cáo/kháng nghị và bản án/quyết định vừa chọn.

Bước 3: Ngoài ra, hệ thống cho phép NSD có thể xem chi tiết thông tin về hình phạt tổng
hợp, hình phạt riêng áp dụng cho từng điều luật của từng bị cáo. Đồng thời cho phép NSD
xem thông tin chỉ tiêu thống kê chi tiết của từng bị cáo. NSD chọn bị cáo dưới danh sách và
nhấn nút

tương ứng với dòng thông tin về bị cáo vừa chọn.
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Bước 4: Tại màn hình này, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các điều luật áp dụng cho bị cáo đó.
Để xem thông tin về tổng hợp hình phạt áp dụng cho bị cáo, NSD nhấn nút

Để xem thông tin về hình phạt áp dụng riêng cho từng tội danh của bị cáo, NSD nhấn nút
tương ứng với tội danh cần xem.
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Để xem thông tin về chỉ tiêu thống kê áp dụng riêng cho từng tội danh của bị cáo, NSD nhấn
nút

II.2.4.3.7.2.
II.2.4.3.7.2-1.

.

Bản án phúc thẩm
Thêm mới

Bước 1: Nhập thông tin cần tìm ở màn hình tìm kiếm, nhấn nút
hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm:

, chương trình

Bước 2: Chọn 1 bản ghi từ danh sách.

Bước 3: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin tổng quan về vụ
án đã chọn. Tại màn hình này, NSD kéo thanh cuộn xuống dưới để tìm nhóm thông tin Bản
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án (vùng được khoanh đỏ trong hình dưới). Sau đó, nhấn vào nút
hình này.

trên màn

Bước 4: Hệ thống mở màn hình thêm mới bản án phúc thẩm.

Bước 5: Nhập các thông tin cần thêm mới bản án.
-

Mã bản án: Trường này hệ thống tự sinh sau khi NSD nhập thông tin về bản án và
lưu thành công vào CSDL.

-

Bản án số: NSD nhập bản án số.

-

Ngày ra bản án: NSD nhập ngày ra bản án.

-

Ngày hiệu lực: NSD nhập ngày hiệu lực của bản án.

-

Kết luận bản án: NSD nhập mã hoặc tên kết luận để lựa chọn từ danh mục.
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-

Nội dung: NSD nhập nội dung bản án.

-

Người ký: NSD nhập người ký bản án.

-

Chức vụ: NSD nhập chức vụ của người ký bản án.

-

Ý kiến của VKS: NSD nhập nội dung ý kiến của VKS.

-

Xét xử lưu động: NSD lựa chọn Phiên tòa xét xử lưu động hay không.

-

Số bị cáo Tòa xử khác với mức đề nghị của VKS: NSD nhập số người vào ô trống.

-

Số bị cáo có báo cáo đề nghị GĐT,TT: NSD nhập số người vào ô trống.

-

Số bị cáo VKS rút kháng nghị: NSD nhập số người vào ô trống.

Bước 6: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, NSD nhấn nút
để lưu thông tin vào
CSDL. Khi đó hệ thống hiển thị mã và thông báo thêm mới thành công ở phía trên màn hình.
Đồng thời phía cuối màn hình, hệ thống hiển thị danh sách bị cáo và cho phép NSD cập nhật
chỉ tiêu cho từng bị cáo (đối với từng điều luật khởi tố bị can) và chỉ tiêu thống kê vụ án.

II.2.4.3.7.2-2.

Điều luật áp dụng cho bản án

Chức năng này cho phép NSD cập nhật điều luật áp dụng cho bản án.
Bước 1: Sau khi thêm thành công bản án, hệ thống hiển thị nút
để NSD cập nhật điều luật áp dụng cho bản án. NSD nhấn nút này để thực hiện thao tác cập
nhật. Khi đó hệ thống mở màn hình sau:
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Bước 2: NSD nhập tội danh để cập nhật điều luật áp dụng cho bản án. Cách nhập tương tự
như phần nhập tội danh vụ án. Sau đó nhấn nút

II.2.4.3.7.2-3.

.

Kết luận bản án

Chức năng này cho phép NSD cập nhật kết luận bản án của Tòa án và kết luận của
VKS dành cho từng bị cáo.
Bước 1: Sau khi thêm thành công bản án, hệ thống hiển thị màn hình cho phép NSD cập nhật
nội dung kết luận bản án cho từng bị cáo.

Bước 2: NSD nhấn vào nút

để mở màn hình cập nhật kết luận bản án như sau:
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Bước 3: NSD chọn bị cáo và kết luận của Tòa án, kết luận của VKS. Sau đó nhấn nút
để lưu thông tin vào CSDL.

Bước 4: Nhập tiếp kết luận cho bị cáo khác (nếu có).
Lưu ý:
1. Nút
cáo.

chỉ được hiện sáng khi NSD thêm mới thành công kết luận bản án cho bị

2. Để hủy thông tin kết luận bản án vừa nhập, NSD nhấn nút
Khi đó hệ thống hiển thị thông báo xác nhận việc xóa như sau

Nếu đồng ý xóa, NSD nhấn

, khi đó thông tin kết luận bản án cho bị cáo sẽ bị

xóa khỏi CSDL. Còn không, NSD nhấn nút
II.2.4.3.7.2-4.

trên màn hình này.

để hủy thao tác này.

Cập nhật chỉ tiêu

Chức năng này cho phép NSD cập nhật chỉ tiêu thống kê bị can và hình phạt áp dụng
cho từng bị cáo. Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng cập nhật chỉ tiêu ở
giai đoạn kiểm sát xét xử sơ thẩm (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát
xét xử sơ thẩm/ Bản án/ Cập nhật chỉ tiêu). Tuy nhiên, phần mềm sẽ kế thừa toàn bộ thông
tin chỉ tiêu cho từng bị cáo, mà đã được nhập từ bước Cập nhật chỉ tiêu ở giai đoạn kiểm sát
xét xử sơ thẩm để NSD tham khảo.
II.2.4.3.7.2-5.

Sửa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng sửa bản án ở giai đoạn
kiểm sát xét xử sơ thẩm (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát xét xử sơ
thẩm/ Bản án/Sửa).
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Xóa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xóa bản án ở giai đoạn
kiểm sát xét xử sơ thẩm (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát xét xử sơ
thẩm/ Bản án/Xóa).
II.2.4.3.7.2-7.

Xem chi tiết

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xem chi tiết bản án ở giai
đoạn kiểm sát xét xử sơ thẩm (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát xét
xử sơ thẩm/ Bản án/Xem chi tiết).
II.2.4.3.8.
II.2.4.3.8.1.

Kháng nghị
Thêm mới

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng thêm mới kháng nghị ở
giai đoạn sơ thẩm (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát xét xử sơ
thẩm/Kháng nghị/Thêm mới).
II.2.4.3.8.2.

Sửa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng thêm mới kháng nghị ở
giai đoạn sơ thẩm (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát xét xử sơ
thẩm/Kháng nghị/Sửa).
II.2.4.3.8.3.

Xóa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng thêm mới kháng nghị ở
giai đoạn sơ thẩm (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát xét xử sơ
thẩm/Kháng nghị/Xóa).
II.2.4.3.8.4.

Xem chi tiết

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng thêm mới kháng nghị ở
giai đoạn sơ thẩm (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát xét xử sơ
thẩm/Kháng nghị/Xem chi tiết).
II.2.4.3.8.5.

Cập nhật kết quả kháng nghị

Chức năng này cho phép NSD cập nhập kết quả kháng nghị ở giai đoạn xét xử phúc
thẩm hoặc giám đốc thấm/tái thẩm. Chính vì thế chức năng này chỉ được hiển thị từ giai đoạn
phúc thẩm trở lên còn giai đoạn sơ thẩm thì không có chức năng này.
Bước 1: Thực hiện tìm kiếm vụ án cần cập nhập kết quả kháng nghị.
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Bước 2: Chọn vụ án cần cập nhập thông tin.

Bước 3: Nhấn nút
hình dưới).

Bước 4: Chọn chức năng

, chọn khu vực kháng nghị (vùng khoanh đỏ như

.

Lưu hành nội bộ

Trang 171/297

SPP.QLA: TLHDSD_

quả lý và t ố g kê á

ướ g dẫ sử dụ g c o Việ kiể

Bước 5: Nhấn nút sửa

sát

ì

sự

â dâ tối cao và cấp tỉ

v1.0

để thực hiện cập nhập thông tin kết quả kháng nghị.

Bước 6: Nhập thông tin kết quả kháng nghị (vùng được khoanh màu đỏ) và nhấn nút
để thực hiện lưu lại thông tin.
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Kiểm sát xét xử giám đốc thẩm-tái thẩm

Phân hệ này cho phép NSD kiểm sát toàn bộ thông tin ở giai đoạn giám đốc thẩm- tái
thẩm, các thông tin cần quản lý bao gồm: Vụ án, Thụ lý, Bị can/bị cáo, Quyết định vụ án,
Bản án, Kháng nghị. Thứ tự nhập liệu tương tự như ở giai đoạn kiểm sát xét xử phúc thẩm.
Để vào được phân hệ này, NSD đăng nhập bằng tài khoản của VKS xét xử giám đốc thẩm và
chọn chức năng như màn hình dưới.

Màn hình thông tin chung về vụ án ở giai đoạn Kiểm sát xét xử giám đốc thẩm/tái
thẩm tương tự như giai đoạn kiểm sát xét xử phúc thẩm, tuy nhiên sẽ thêm một số chức năng
riêng của giai đoạn này. Toàn bộ các thông tin về vụ án được thiết kế theo từng nhóm thông
tin cần quản lý (các nhóm thông tin được khoanh vùng màu đỏ trong màn hình dưới). NSD có
thể kéo thanh cuộn dọc ở bên phải màn hình (theo hướng chỉ của mũi tên màu đỏ) để nhìn
thấy các nhóm thông tin khác ở bên dưới.

NSD kéo thanh cuộn xuống dưới để hiển thị tiếp các chức năng khác của giai đoạn này.
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Vụ án

Chức năng này tương tự như chức năng vụ án ở giai đoạn kiểm sát xét xử sơ thẩm.
Giai đoạn này không có tính năng thêm mới/xóa vụ án, NSD chỉ được quyền tìm kiếm, sửa và
xem chi tiết thông tin vụ án.

II.2.4.4.1.1.

Tìm kiếm

Chức năng này tương tự như chức năng tìm kiếm vụ án ở giai đoạn kiểm sát xét xử sơ
thẩm. Tuy nhiên, để tìm kiếm được vụ án ở giai đoạn giám đốc thẩm/tái thẩm thì vụ án phải
được NSD ở VKS cấp giám đốc thẩm/tái thẩm nhận án (nghĩa là NSD đã thêm mới thông tin
nhận án trong chức năng Nhận án). Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức
năng tìm kiếm vụ án ở giai đoạn kiểm sát xét xử sơ thẩm (tham khảo mục Phân hệ quản lý
vụ án hình sự/Kiểm sát xét xử sơ thẩm/ Vụ án/Tìm kiếm).
II.2.4.4.1.2.

Sửa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng sửa vụ án ở giai đoạn kiểm
sát xét xử sơ thẩm (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát xét xử sơ
thẩm/ Vụ án/Sửa).

Lưu hành nội bộ

Trang 174/297

SPP.QLA: TLHDSD_

quả lý và t ố g kê á

ướ g dẫ sử dụ g c o Việ kiể

II.2.4.4.1.3.

sát

ì

sự

â dâ tối cao và cấp tỉ

v1.0

Xem chi tiết

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xem chi tiết vụ án ở giai
đoạn kiểm sát xét xử sơ thẩm (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát xét
xử sơ thẩm/ Vụ án/Xem chi tiết).
II.2.4.4.2.

Thụ lý

Chức năng này cho phép NSD thêm mới, sửa, xóa, xem chi tiết thông tin thụ lý phúc
thẩm. Ở giai đoạn này, hệ thống không tự sinh thụ lý như giai đoạn kiểm sát xét xử sơ thẩm
và giai đoạn kiểm sát truy tố. NSD buộc phải tự thêm thụ lý phúc thẩm. Các bước thực hiện
tương tự như chức năng thụ lý ở giai đoạn kiểm sát điều tra.

II.2.4.4.2.1.

Thêm mới

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng thêm thụ lý ở giai đoạn
kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tra-truy
tố/Kiểm sát điều tra/ Thụ lý/Thêm mới).
II.2.4.4.2.2.

Sửa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng sửa thụ lý ở giai đoạn kiểm
sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tra-truy
tố/Kiểm sát điều tra/ Thụ lý/Sửa).
II.2.4.4.2.3.

Xóa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xóa thụ lý ở giai đoạn kiểm
sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tra-truy
tố/Kiểm sát điều tra/ Thụ lý/Xóa).
II.2.4.4.2.4.

Xem chi tiết

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xem chi tiết thụ lý ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/ Thụ lý/Xem chi tiết).
II.2.4.4.3.

Kiểm sát viên/Điều tra viên
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Chức năng này tương tự như chức năng Kiểm sát viên/Điều tra viên ở giai đoạn
kiểm sát điều tra. Các bước để thêm mới, sửa, xóa Kiểm sát viên hoàn toàn tương tự như ở
giai đoạn Kiểm sát điều tra.

II.2.4.4.3.1.

Thêm mới

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng thêm kiểm sát viên ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/Kiểm sát viên-Điều tra viên/Thêm mới).
II.2.4.4.3.2.

Sửa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng sửa Kiểm sát viên ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/ Kiểm sát viên-Điều tra viên/Sửa).
II.2.4.4.3.3.

Xóa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xóa Kiểm sát viên ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/ Kiểm sát viên-Điều tra viên/Xóa).
II.2.4.4.3.4.

Xem chi tiết

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xem chi tiết Kiểm sát viên ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/ Kiểm sát viên-Điều tra viên/Xem chi tiết).
II.2.4.4.4.

Bị can/bị cáo

Chức năng này tương tự như chức năng Bị can/Bị cáo ở giai đoạn kiểm sát điều tratruy tố. NSD được quyền thêm mới, sửa, xóa và xem chi tiết thông tin Bị can/Bị cáo. Khi vụ
án được chuyển từ giai đoạn kiểm sát điều tra- truy tố sang giai đoạn xét xử sơ thẩm thì toàn
bộ các bị can tham gia thụ lý ở giai đoạn kiểm sát xét xử sơ thẩm sẽ được kế thừa từ giai đoạn
kiểm sát điều tra- truy tố. NSD không phải nhập lại các thông tin bị can nữa. Ngoài ra, NSD
có thể thêm mới bị can khác hoặc sửa/xóa thông tin bị can đang có trong danh sách (nếu cần).
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Thêm mới

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng thêm mới bị can/bị cáo ở
giai đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều
tra-truy tố/Kiểm sát điều tra/Bị can-bị cáo/Thêm mới).
II.2.4.4.4.2.

Chọn bị can tham gia thụ lý

Thao tác thực hiện tương tự như chức năng Chọn bị can tham gia thụ lý ở giai đoạn
kiểm sát điều tra. Tuy nhiên có lưu ý sau:
Khi vụ án được chuyển từ giai đoạn Kiểm sát xét xử sơ thẩm sang giai đoạn kiểm sát
xét xử phúc thẩm thì tình trạng của bị can khi tham gia thụ lý (bị can có được tích chọn tham
gia thụ lý hay không) sẽ được kế thừa từ giai đoạn Kiểm sát xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, NSD
vẫn có thể thay đổi việc này bằng cách tự tích chọn/hoặc bỏ chọn bị can/bị cáo tham gia thụ
lý ở giai đoạn này.
Những bị can/bị cáo đã có quyết định tạm đình chỉ hoặc quyết định đình chỉ ở giai
đoạn kiểm sát giải quyết án- truy tố thì khi chuyển sang giai đoạn thụ lý này, bị can/bị cáo đó
sẽ không được tích chọn tham gia thụ lý. Hệ thống sẽ tự động bỏ việc tích chọn tham gia thụ
lý của bị can/bị cáo này.
II.2.4.4.4.3.

Sửa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng sửa bị can/bị cáo ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/Bị can-bị cáo/Sửa).
II.2.4.4.4.4.

Xem chi tiết

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xem chi tiết bị can/bị cáo ở
giai đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều
tra-truy tố/Kiểm sát điều tra/Bị can-bị cáo/Xem chi tiết).
II.2.4.4.5.

Quyết định bị can/bị cáo
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Chức năng này tương tự như chức năng quyết định bị can/ bị cáo ở giai đoạn kiểm sát
điều tra, truy tố. Các bước thao tác để vào chức năng Quyết định bị can/bị cáo hoàn toàn
tương tự như ở giai đoạn Kiểm sát điều tra.
II.2.4.4.5.1.

Thêm mới

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng thêm mới quyết định bị can
ở giai đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều
tra-truy tố/Kiểm sát điều tra/Quyết định bị can/Thêm mới).
II.2.4.4.5.2.

Sửa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng sửa quyết định bị can ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/Quyết định bị can/Sửa).
II.2.4.4.5.3.

Xóa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xóa quyết định bị can ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/Quyết định bị can/Xóa).
II.2.4.4.6.

Quyết định vụ án

Chức năng này tương tự như chức năng Quyết định vụ án ở giai đoạn kiểm sát điều
tra, truy tố. Các bước để thêm mới, sửa, xóa Quyết định bị vụ án hoàn toàn tương tự như ở
giai đoạn Kiểm sát điều tra.

II.2.4.4.6.1.

Thêm mới

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng thêm mới quyết định vụ án
ở giai đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều
tra-truy tố/Kiểm sát điều tra/Quyết định vụ án/Thêm mới).
II.2.4.4.6.2.

Sửa
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Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng sửa quyết định vụ án ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/Quyết định vụ án/Sửa).
II.2.4.4.6.3.

Xóa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xóa quyết định vụ án ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/Quyết định vụ án/Xóa).
II.2.4.4.6.4.

Xem chi tiết

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xem chi tiết quyết định vụ
án ở giai đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát
điều tra-truy tố/Kiểm sát điều tra/Quyết định vụ án/Xem chi tiết).
II.2.4.4.7.

Bản án

Chức năng này tương tự như chức năng Bản án ở giai đoạn kiểm sát xét xử sơ thẩm.
Các bước để thêm mới, sửa, xóa bản án hoàn toàn tương tự như ở giai đoạn Kiểm sát xét xử
sơ thẩm.

II.2.4.4.7.1.

Thêm mới

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng thêm mới bản án ở giai
đoạn kiểm sát xét xử sơ thẩm (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát xét
xử sơ thẩm/Bản án/Thêm mới).
II.2.4.4.7.2.

Sửa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng sửa bản án ở giai đoạn
kiểm sát xét xử sơ thẩm (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/ Kiểm sát xét xử
sơ thẩm/Bản án/Sửa).
II.2.4.4.7.3.

Xóa
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Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xóa bản án ở giai đoạn
kiểm sát xét xử sơ thẩm (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/ Kiểm sát xét xử
sơ thẩm/Bản án/Xóa).
II.2.4.4.7.4.

Xem chi tiết

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xem chi tiết bản án ở giai
đoạn kiểm sát xét xử sơ thẩm (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/ Kiểm sát xét
xử sơ thẩm/Bản án/Xem chi tiết).
II.2.4.4.8.

Kháng nghị

Chức năng này tương tự như chức năng Kháng nghị ở giai đoạn kiểm sát xét xử sơ
thẩm. Các bước để thêm mới, sửa, xóa kháng nghị hoàn toàn tương tự như ở giai đoạn Kiểm
sát xét xử sơ thẩm. Bước cập nhật kết quả kháng nghị tương tự như giai đoạn kiểm sát xét xử
phúc thẩm.

II.2.4.4.8.1.

Thêm mới

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng thêm mới kháng nghị ở giai
đoạn kiểm sát xét xử sơ thẩm (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát xét
xử sơ thẩm/Kháng nghị/Thêm mới).
II.2.4.4.8.2.

Sửa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng sửa kháng nghị ở giai đoạn
kiểm sát xét xử sơ thẩm (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/ Kiểm sát xét xử
sơ thẩm/Kháng nghị/Sửa).
II.2.4.4.8.3.

Xóa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xóa kháng nghị ở giai đoạn
kiểm sát xét xử sơ thẩm (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/ Kiểm sát xét xử
sơ thẩm/Kháng nghị/Xóa).
II.2.4.4.8.4.

Xem chi tiết
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Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xem chi tiết bản án ở giai
đoạn kiểm sát xét xử sơ thẩm (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/ Kiểm sát xét
xử sơ thẩm/Kháng nghị/Xem chi tiết).
II.2.4.4.8.5.

Cập nhật kết quả kháng nghị

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng cập nhật kết quả kháng
nghị ở giai đoạn kiểm sát xét xử phúc thẩm (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/
Kiểm sát xét xử phúc thẩm/Kháng nghị/Cập nhật kết quả kháng nghị).
II.2.4.5.

Kiểm sát thi hành án

Phân hệ này cho phép NSD kiểm sát toàn bộ thông tin ở giai đoạn thi hành án, các
thông tin cần quản lý bao gồm: Thụ lý, Kiểm sát viên/Điều tra viên, Quyết định thi hành
án, Quyết định khác. Để vào được phân hệ này, từ menu NSD chọn chức năng như dưới.

Màn hình thông tin chung về vụ án ở giai đoạn kiểm sát thi hành án sẽ bao gồm toàn
bộ các thông tin về vụ án ở giai đoạn này và được thiết kế theo từng nhóm thông tin cần quản
lý ở trên (các nhóm thông tin được khoanh vùng màu đỏ trong màn hình dưới). NSD có thể
kéo thanh cuộn dọc ở bên phải màn hình (theo hướng chỉ của mũi tên màu đỏ) để nhìn thấy
các nhóm thông tin khác ở bên dưới.
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Trên màn hình này, hệ thống chỉ hiện sáng nút
trong nhóm thông tin
Thụ lý. Bởi vì, NSD buộc phải nhập liệu xong thông tin thụ lý thi hành án mới được nhập
tiếp các thông tin khác liên quan đến thụ lý này như Kiểm sát viên/Điều tra viên, Quyết
định thi hành án, Quyết định khác. Chỉ khi NSD nhập xong thụ lý thi hành án thì các nút
tương ứng với các chức năng bên dưới mới hiện sáng.
II.2.4.5.1.

Vụ án

Với nhóm thông tin này, hệ thống chỉ hiển thị thông tin cơ bản về vụ án mà NSD đã
chọn. NSD không thể thao tác thêm mới/sửa/xóa thông tin vụ án tại màn hình này.
II.2.4.5.2.
II.2.4.5.2.1.

Thụ lý
Thêm mới

Ở chức năng này, NSD sẽ phải thêm mới thụ lý cho các bị án đã có hình phạt của các
bản án đã có hiệu lực pháp luật. Vụ án có bao nhiêu bị án, thì sẽ có từng đó thụ lý được tạo vì
thụ lý thi hành án đi theo từng bị án.
Bước 1: NSD nhập thông tin cần tìm bị án ở màn hình tìm kiếm, nhấn nút
chương trình hiển thị danh sách các bị án của vụ án thỏa mãn tiêu chí cần tìm.

,

Cột Mã thụ lý, hệ thống sẽ tự điền khi NSD đã thêm mới thành công thụ lý cho từng
bị án, còn không giá trị của cột này sẽ bị trống.
Bước 2: Chọn 1 bị án từ danh sách.

Bước 3: NSD nhấn nút

, chương trình hiển thị thông tin tổng quan về vụ

án có bị án đã chọn. Tại màn hình này, NSD nhấn vào nút
trong nhóm thông
tin Thụ lý (vùng được khoanh đỏ trong hình dưới) để thêm thụ lý cho bị án này.
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Bước 4: Hệ thống mở màn hình thêm mới thụ lý cho bị án được chọn. NSD nhập các thông
tin cần thêm mới thụ lý.

-

Trường Mã thụ lý: NSD không cần nhập vì thông tin mã được hệ thống sinh tự động
sau khi thêm mới thụ lý thành công.

-

Trường Loại: Hệ thống sẽ tự mặc định loại thụ lý thích hợp trong từng giai đoạn cụ
thể. Tuy nhiên người dùng có thể lựa chọn lại cho phù hợp với trường hợp của vụ án
đang nhập.

-

Trường Thụ lý số: Số của thụ lý

-

Trường Ngày thụ lý: Ngày thụ lý vụ án, nhập theo đúng định dạng ngày/tháng/năm.
Ví dụ: 09/05/2013

-

Trường Từ ngày: NSD không cần nhập, hệ thống lấy tự động bằng với ngày thụ lý.

-

Trường Đến ngày: Hệ thống sẽ tính tự động thời hạn thụ lý thi hành án đến ngày theo
đúng luật định. Nếu người dùng thấy chưa chính xác thì có thể nhập lại, và cũng nhập
theo đúng định dạng ngày/tháng/năm.
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Bước 5: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, NSD nhấn nút
để lưu thông tin vào
CSDL. Khi đó hệ thống hiển thị mã và thông báo thêm mới thành công ở phía trên màn hình.

II.2.4.5.2.2.

Sửa

Bước 1: NSD nhập các thông tin về bị án cần tìm ở màn hình tìm kiếm vụ án, chọn Trạng
thái thụ lý là Đã thụ lý. Sau đó, nhấn nút
bị án đã thụ lý thỏa mãn tiêu chí vừa nhập.

, chương trình hiển thị danh sách các

Bước 2: Chọn 1 bị án từ danh sách.

Bước 3: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
có bị án đã chọn theo từng nhóm thông tin. Trong nhóm thông tin về Thụ lý, NSD có thể nhìn
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thấy danh sách thụ lý. Muốn sửa thông tin của thụ lý nào, NSD chọn thụ lý đó và nhấn vào
nút sửa
.

Bước 4: Chương trình mở màn hình sửa thông tin cho thụ lý vừa chọn.

Bước 5: Nhập các thông tin cần sửa và nhấn nút
để lưu thông tin đã sửa vào
CSDL. Hệ thống sẽ tự đóng màn hình này, quay về màn hình tổng quan vụ án và hiển thị
thông báo cập nhật thành công.

II.2.4.5.2.3.

Xóa

Bước 1: Tìm kiếm vụ án có thụ lý cần xóa, thực hiện tương tự như thao tác sửa thụ lý ở trên
(từ bước 1 đến bước 2).
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Bước 2: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
đã chọn theo từng nhóm thông tin. Trong nhóm thông tin về Thụ lý, NSD có thể nhìn thấy
danh sách thụ lý của vụ án. Muốn xóa thông tin của thụ lý nào, NSD chọn thụ lý đó và nhấn
vào nút xóa
(theo hướng chỉ của mũi tên màu đỏ).

Bước 3: Chương trình sẽ hiển thị thông báo xác nhận việc xóa.

Bước 4: Đồng ý xóa, NSD nhấn nút
và hiển thị thông báo xóa thành công.
Còn không, NSD nhấn nút
II.2.4.5.2.4.

, chương trình sẽ xóa thụ lý đó ra khỏi danh sách
, chương trình sẽ không xóa bản ghi khỏi CSDL.

Xem chi tiết

Bước 1: Tìm kiếm vụ án có thụ lý cần xem chi tiết, thực hiện tương tự như thao tác sửa thụ lý
ở trên (từ bước 1 đến bước 2).
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Bước 2: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
đã chọn theo từng nhóm thông tin. Trong nhóm thông tin về Thụ lý, NSD có thể nhìn thấy
danh sách thụ lý của vụ án. Muốn xem chi tiết thông tin của thụ lý nào, NSD chọn thụ lý đó
và nhấn vào nút xem chi tiết
(theo hướng chỉ của mũi tên màu đỏ).

Bước 3: Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin về thụ lý đã chọn.

II.2.4.5.3.

Kiểm sát viên/Điều tra viên

Chức năng này cho phép NSD thêm mới, sửa, xóa và xem chi tiết thông tin về Kiểm
sát viên/Điều tra viên. Thao tác thực hiện các bước thêm mới, sửa, xóa, xem chi tiết thông
tin về Kiểm sát viên được thực hiện tương tự như chức năng Kiểm sát viên/Điều tra viên ở
giai đoạn Kiểm sát điều tra. Để nhập liệu cho chức năng này, trên màn hình thông tin chung
về vụ án có bị án được chọn, NSD chọn nhóm thông tin Kiểm sát viên/Điều tra viên (vùng
được khoanh đỏ trong màn hình dưới).
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Thêm mới

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng thêm mới Kiểm sát
viên/Điều tra viên ở giai đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình
sự/Kiểm sát điều tra-truy tố/Kiểm sát điều tra/ Kiểm sát viên-Điều tra viên/Thêm mới).
II.2.4.5.3.2.

Sửa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng sửa Kiểm sát viên ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/ Kiểm sát viên-Điều tra viên/Sửa).
II.2.4.5.3.3.

Xóa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xóa Kiểm sát viên ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/ Kiểm sát viên-Điều tra viên/Xóa).
II.2.4.5.3.4.

Xem chi tiết

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xem chi tiết Kiểm sát viên
ở giai đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều
tra-truy tố/Kiểm sát điều tra/Kiểm sát viên-Điều tra viên /Xem chi tiết).
II.2.4.5.4.
II.2.4.5.4.1.

Quyết định thi hành án
Thêm mới

Bước 1: NSD nhập thông tin cần tìm bị án ở màn hình tìm kiếm, nhấn nút
,
chương trình hiển thị danh sách các bị án của vụ án thỏa mãn tiêu chí cần tìm. Vụ án phải thụ
lý thi hành án mới được nhập quyết định thi hành án. Chính vì vậy, trạng thái thụ lý NSD phải
chọn là Đã thụ lý.
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Bước 2: Chọn 1 bị án từ danh sách.

Bước 3: NSD nhấn nút

, chương trình hiển thị thông tin tổng quan về vụ

án có bị án đã chọn. Tại màn hình này, NSD nhấn vào nút
trong nhóm thông
tin Quyết định thi hành án (vùng được khoanh đỏ trong hình dưới) để thêm quyết định thi
hành án cho bị án này.

Bước 4: Hệ thống mở màn hình thêm mới quyết định thi hành án. NSD nhập các thông tin
cần thêm mới quyết định. Có 3 nhóm thông tin cần nhập quyết định thi hành án. Đó là:
-

Nhóm thông tin Quyết định thi hành án.

-

Nhóm thông tin Hình phạt chính.

-

Nhóm thông tin Hình phạt bổ sung.
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Bước 5: NSD lần lượt nhập từng nhóm thông tin:
Nhóm thông tin Quyết định thi hành án bao gồm các trường:
-

Trường Quyết định số: NSD nhập số quyết định thi hành án.

-

Trường Ngày quyết định: NSD nhập ngày ra quyết định, nhập theo đúng định dạng
ngày/tháng/năm.

-

Trường Ngày thi hành: NSD nhập ngày thi hành án, nhập theo đúng định dạng
ngày/tháng/năm.

-

Trường Nơi chấp hành án: NSD nhập mã hoặc tên nơi chấp hành án để lựa chọn
phân trại từ danh mục.

Nhóm thông tin Hình phạt chính: Phần này hệ thống sẽ tự lấy hình phạt chính được tổng hợp
cho bị án ở bản án có hiệu lực gần nhất mà NSD không phải nhập lại thông tin này nữa. Nếu
hình phạt chính là hình phạt có khoảng thời gian thi hành án nhất định (vd: Cải tạo không
giam giữ, Tù có thời hạn) thì trường Từ ngày hệ thống sẽ mặc định là bắt đầu ngày thi hành
án (là ngày thi hành mà NSD nhập ở nhóm thông tin Quyết định thi hành án). Tuy nhiên,
NSD có thể thay đổi thông tin này (nếu muốn) và sửa lại dữ liệu trực tiếp tại đây.
Nhóm thông tin Hình phạt bổ sung: Phần này hệ thống sẽ tự hiển thị hình phạt bổ sung được
tổng hợp cho bị án ở bản án có hiệu lực gần nhất. NSD kéo thanh cuộn dọc (theo hướng chỉ
của mũi tên màu đỏ) để hiển thị đầy đủ thông tin hình phạt bổ sung cho bị án.
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Bước 6: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, NSD nhấn nút
để lưu thông tin vào
CSDL. Khi đó hệ thống hiển thị thông báo thêm mới thành công ở phía trên màn hình.

Bước 7: Nhấn chọn nút

để quay lại màn hình tìm kiếm.

Lưu ý: Hệ thống chỉ hiện sáng nút
trong nhóm thông tin Quyết định thi hành
án khi NSD nhập xong thông tin thụ lý. Nếu NSD chưa nhập thụ lý thì nút này sẽ bị mờ đi.
Bởi vì, NSD buộc phải nhập liệu theo đúng trình tự, phải nhập xong thông tin thụ lý mới được
nhập tiếp các thông tin khác liên quan đến thụ lý này.
II.2.4.5.4.2.

Sửa

Bước 1: NSD nhập thông tin cần tìm bị án ở màn hình tìm kiếm, nhấn nút
chương trình hiển thị danh sách các bị án của vụ án thỏa mãn tiêu chí cần tìm.
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Bước 2: Chọn 1 bị án từ danh sách.

Bước 3: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin tổng quan về vụ
án có bị án đã chọn. Trong nhóm thông tin về Quyết định thi hành án, NSD có thể nhìn thấy
danh sách quyết định thi hành án của bị án. Muốn sửa thông tin của quyết định nào, NSD
chọn quyết định đó và nhấn vào nút sửa
.

Bước 4: Chương trình mở màn hình sửa thông tin cho quyết định vừa chọn.
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Bước 5: Nhập các thông tin cần sửa và nhấn nút
để lưu thông tin đã sửa vào
CSDL. Hệ thống sẽ tự đóng màn hình này, quay về màn hình tổng quan vụ án và hiển thị
thông báo cập nhật thành công.

II.2.4.5.4.3.

Xóa

Bước 1: Tìm kiếm bị án có quyết định cần xóa, thực hiện tương tự như thao tác sửa quyết
định thi hành án ở trên (từ bước 1 đến bước 2).
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Bước 2: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
đã chọn theo từng nhóm thông tin. Trong nhóm thông tin về Quyết định vụ án, NSD có thể
nhìn thấy danh sách quyết định của vụ án. Muốn xóa thông tin của quyết định nào, NSD chọn
quyết định đó và nhấn vào nút xóa
(theo hướng chỉ của mũi tên màu đỏ).

Bước 3: Chương trình sẽ hiển thị thông báo xác nhận việc xóa.

Bước 4: Đồng ý xóa, NSD nhấn nút
và hiển thị thông báo xóa thành công.
Còn không, NSD nhấn nút
II.2.4.5.4.4.

, chương trình sẽ xóa bị can đó ra khỏi danh sách
, chương trình sẽ không xóa bản ghi khỏi CSDL.

Xem chi tiết

Bước 1: Tìm kiếm bị án có quyết định cần xóa, thực hiện tương tự như thao tác sửa quyết
định thi hành án ở trên (từ bước 1 đến bước 2).

Lưu hành nội bộ

Trang 194/297

SPP.QLA: TLHDSD_

quả lý và t ố g kê á

ướ g dẫ sử dụ g c o Việ kiể

sát

ì

sự

â dâ tối cao và cấp tỉ

v1.0

Bước 2: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị thông tin chung về vụ án
có bị án đã chọn theo từng nhóm thông tin. Trong nhóm thông tin về Quyết định thi hành
án, NSD có thể nhìn thấy danh sách quyết định thi hành án của bị án. Muốn xem chi tiết
thông tin của quyết định nào, NSD chọn quyết định đó và nhấn vào nút xem chi tiết
(theo
hướng chỉ của mũi tên màu đỏ).

Bước 3: Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin về quyết định thi hành án của bị án đã chọn.

II.2.4.5.5.

Quyết định khác
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Chức năng này cho phép NSD thêm mới, sửa, xóa và xem chi tiết thông tin về quyết
định khác của từng bị án trong vụ án. Thao tác thực hiện các bước thêm mới, sửa, xóa, xem
chi tiết quyết định được thực hiện tương tự như chức năng Quyết định vụ án ở giai đoạn
Kiểm sát điều tra. Để nhập liệu cho chức năng này, trên màn hình thông tin chung về vụ án có
bị án được chọn, NSD chọn nhóm thông tin Quyết định khác (vùng được khoanh đỏ trong
màn hình dưới).

II.2.4.5.5.1.

Thêm mới

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng thêm mới quyết định vụ án
ở giai đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều
tra-truy tố/Kiểm sát điều tra/Quyết định vụ án/Thêm mới).
II.2.4.5.5.2.

Sửa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng sửa quyết định vụ án ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/Quyết định vụ án/Sửa).
II.2.4.5.5.3.

Xóa

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xóa quyết định vụ án ở giai
đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát điều tratruy tố/Kiểm sát điều tra/Quyết định vụ án/Xóa).
II.2.4.5.5.4.

Xem chi tiết

Lưu hành nội bộ

Trang 196/297

SPP.QLA: TLHDSD_

quả lý và t ố g kê á

ướ g dẫ sử dụ g c o Việ kiể

sát

ì

sự

â dâ tối cao và cấp tỉ

v1.0

Thao tác thực hiện chức năng này tương tự như chức năng xem chi tiết quyết định vụ
án ở giai đoạn kiểm sát điều tra (tham khảo mục Phân hệ quản lý vụ án hình sự/Kiểm sát
điều tra-truy tố/Kiểm sát điều tra/Quyết định vụ án/Xem chi tiết).
II.2.4.6.

Chuyển án

Chức năng này cho phép NSD thêm mới, sửa, xóa và xem chi tiết thông tin chuyển án
để chuyển án từ giai đoạn kiểm sát sơ thẩm lên giai đoạn phúc thẩm hoặc giám đốc thẩm/tái
thẩm. Để vào được chức năng này, từ menu, NSD chọn Chuyển án.

II.2.4.6.1.

Thêm mới

Bước 1: Nhập thông tin cần tìm ở màn hình tìm kiếm, nhấn nút
hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm:

, chương trình

Bước 2: Chọn 1 bản ghi từ danh sách.

Bước 3: Sau đó, nhấn vào nút
thống mở màn hình thêm mới chuyển án.

để thực hiện thêm mới thông tin chuyển án. Hệ
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Bước 4: Nhập các thông tin cần thêm mới chuyển án.
-

Mã vụ án: hệ thống tự động hiển thị tương ứng với vụ án đã chọn.

-

Tên vụ án: hệ thống tự động hiển thị tương ứng với vụ án đã chọn.

-

Giai đoạn: NSD chọn giai đoạn chuyển án từ danh sách đã có

-

Trường hợp giao nhận: được hiển thị tương ứng với giai đoạn mà NSD đã chọn

-

Tên VKS giao: luôn mặc định là VKS đang đăng nhập

-

Tên VKS nhận: tùy theo Giai đoạn và Trường hợp giao nhận thì VKS nhận sẽ
được hiển thị theo một danh sách để NSD có thể lựa chọn cho phù hợp với từng
trường hợp chuyển án.

-

Ngày giao: NSD nhập thông tin ngày chuyển án

-

Người giao: NSD nhập thông tin người chuyển án

-

Ghi chú: NSD nhập các thông tin cần lưu ý khi chuyển án

Bước 5: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, NSD nhấn nút
để lưu thông tin vào
CSDL. Khi đó hệ thống hiển thị mã và thông báo thêm mới thành công ở phía trên màn hình.

II.2.4.6.2.

Sửa

Bước 1: Nhập thông tin về vụ án cần tìm ở màn hình tìm kiếm vụ án, nhấn nút
, chương trình hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm. Chức năng sửa chỉ
được hiển thị khi vụ án đã có thông tin chuyển án, nghĩa là khi tìm kiếm phần chọn Trạng
thái cần chọn Đã chuyển
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Bước 2: Chọn 1 vụ án từ danh sách.

Bước 3: NSD nhấn nút
vừa chọn.

, chương trình mở màn hình sửa thông tin cho chuyển án

Bước 4: Nhập các thông tin cần sửa và nhấn nút
CSDL..
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Xóa

Bước 1: Tìm kiếm vụ án có chuyển án cần xóa, thực hiện tương tự như thao tác sửa chuyển
án ở trên (từ bước 1 đến bước 2).

Bước 2: Nhấn nút

, chương trình sẽ hiển thị thông báo xác nhận việc xóa.

Bước 3: Đồng ý xóa, NSD nhấn nút
và hiển thị thông báo xóa thành công.
Còn không, NSD nhấn nút
II.2.4.6.4.

, chương trình sẽ xóa bị can đó ra khỏi danh sách
, chương trình sẽ không xóa bản ghi khỏi CSDL.

Xem chi tiết

Bước 1: Tìm kiếm vụ án có chuyển án cần xem chi tiết, thực hiện tương tự như thao tác sửa
chuyển án ở trên (từ bước 1 đến bước 2).
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, hệ thống hiển thị chi tiết thông tin về chuyển án đã chọn.

Nhận án

Chức năng này cho phép NSD thêm mới, sửa, xóa và xem chi tiết thông tin nhận án để
nhận án từ giai đoạn kiểm sát sơ thẩm/phúc thẩm chuyển lên. NSD đăng nhập bằng tài khoản
của VKS nhận án để nhập thông tin này. Để vào được chức năng này, từ menu, NSD chọn
Nhận án.

II.2.4.7.1.

Thêm mới

Bước 1: Nhập thông tin cần tìm ở màn hình tìm kiếm, nhấn nút
hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm:
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Bước 2: Chọn 1 bản ghi từ danh sách.

Bước 3: Sau đó, nhấn vào nút
thống mở màn hình thêm mới nhận án.

để thực hiện thêm mới thông tin nhận án. Hệ

Bước 4: Nhập các thông tin cần thêm mới nhận án.
-

Mã vụ án: hệ thống tự động hiển thị tương ứng với vụ án đã chọn.

-

Tên vụ án: hệ thống tự động hiển thị tương ứng với vụ án đã chọn.

-

Giai đoạn: được lấy tự động từ chức năng chuyển án, NSD không thể thay đổi thông
tin.

-

Trường hợp giao nhận: được lấy tự động từ chức năng chuyển án, NSD không thể
thay đổi thông tin.

-

Tên VKS giao: luôn mặc định là VKS nhập thông tin chuyển án.

-

Tên VKS nhận: mặc định là VKS đang đăng nhập.

-

Ngày giao: thông tin ngày chuyển án được lấy mặc định từ chức năng chuyển án và
NSD không thể sửa được.

-

Ngày nhận: NSD nhập thông tin ngày nhận án.
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-

Người giao: thông tin người giao được lấy mặc định từ chức năng chuyển án và NSD
không thể sửa được.

-

Ghi chú: NSD nhập các thông tin cần lưu ý khi nhận án.

Bước 5: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, NSD nhấn nút
để lưu thông tin vào
CSDL. Khi đó hệ thống hiển thị mã và thông báo thêm mới thành công ở phía trên màn hình.

II.2.4.7.2.

Sửa

Bước 1: Nhập thông tin cần tìm ở màn hình tìm kiếm, nhấn nút
, chương trình
hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm, lưu ý là chọn trạng thái là Đã nhận

Bước 2: Chọn 1 bản ghi từ danh sách.

Bước 3: Sau đó, nhấn vào nút
để thực hiện cập nhập thông tin nhận án. Hệ
thống mở màn hình cập nhập thông tin nhận án.
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Bước 4: Sau khi cập nhập đủ các thông tin, NSD nhấn nút
để lưu thông tin vào
CSDL. Khi đó hệ thống hiển thị mã và thông báo thêm mới thành công ở phía trên màn hình.

II.2.4.7.3.

Xóa

Bước 1: Tìm kiếm vụ án có nhận án cần xóa, thực hiện tương tự như thao tác thêm mới nhận
án ở trên (từ bước 1 đến bước 2).

Bước 2: Nhấn nút

, chương trình sẽ hiển thị thông báo xác nhận việc xóa.
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, chương trình sẽ xóa bị can đó ra khỏi danh sách
, chương trình sẽ không xóa bản ghi khỏi CSDL.

Xem chi tiết

Bước 1: Tìm kiếm vụ án có nhận án cần xem thông tin chi tiết, thực hiện tương tự như thao
tác xóa chuyển án ở trên (từ bước 1 đến bước 2).

Bước 2: NSD nhấn nút

II.2.4.8.

, hệ thống hiển thị chi tiết thông tin về nhận án đã chọn.

Tách vụ án

Chức năng này phép NSD tách bị can từ vụ án này sang vụ án khác. Từ menu vào
chức năng Tách vụ án theo màn hình sau.
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Tách vụ án

Bước 1: Nhập thông tin cần tìm ở màn hình tìm kiếm để tìm kiếm bị can cần tách theo các
tiêu chí có sẵn, NSD chọn trạng thái là Các vụ án chưa tách, sau đó nhấn nút
chương trình sẽ hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm.

Bước 2: Chọn bị can cần tách từ danh sách. Khi đó nút

,

sẽ được hiện sáng.

Bước 3: NSD nhấn nút
, chương trình hiển thị màn hình nhập thông tin tách vụ
án. Toàn bộ các thông tin về vụ án vừa chọn như mã vụ án, tên vụ án, mã bị can, tên bị can sẽ
được hiển thị mờ, NSD không thể thay đổi các thông tin này trên màn hình tách bị can.

Tại đây, hệ thống cho phép NSD có thể lựa chọn 2 cách: thêm vụ án mới (nếu vụ án chưa có)
hoặc tìm kiếm vụ án đã có để tách bị can sang.
TH1: Tìm kiếm vụ án đã có để tách bị can sang:
Bước 4: Nhấn nút

để tìm kiếm vụ án cần chuyển bị can sang.
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Bước 6: Chọn 1 vụ án dưới lưới và nhấn nút
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, hệ thống sẽ

.

Bước 7: Khi đó hệ thống sẽ quay về màn hình nhập thông tin tách bị can, thông tin về mã và
tên vụ án vừa chọn sẽ được điền vào 2 trường dữ liệu tương ứng.

Bước 8: Nhập ngày tách vụ án và nhấn vào nút

để lưu thông tin vào CSDL.

TH2: Thêm mới 1 vụ án để tách bị can sang.
Bước 4: Trong trường hợp chưa có vụ án để chuyển bị can sang, NSD có thể nhấn nút
để gọi đến chức năng thêm mới vụ án.
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Bước 5: NSD thực hiện nhập thông tin để thêm mới vụ án và nhấn vào nút
để lưu
thông tin vào CSDL. Khi đó, hệ thống hiển thị thông báo thêm mới vụ án thành công, đồng
thời thông tin về mã và tên vụ án vừa chọn sẽ được điền vào 2 trường dữ liệu tương ứng trên
màn hình thêm mới thông tin tách bị can.

Bước 6: Nhập ngày tách vụ án và nhấn vào nút

để lưu thông tin vào CSDL.

Như vậy là bị can Nguyễn Hoàng Việt đã được tách sang vụ án mới. Tuy nhiên, trong
danh sách bị can của vụ án cũ sẽ vẫn còn tên bị can Nguyễn Hoàng Việt. Điều này để tiện cho
NSD trong việc xem lại dữ liệu cũ, giúp NSD biết được trước khi tách bị can ở vụ án nào.
Trạng thái bị can sau khi tách đi:
Sau khi tách bị can sang vụ án khác, nếu NSD thực hiện tìm kiếm và xem lại thông tin
ở vụ án cũ (vụ án có bị can tách đi) thì trong phần hiển thị thông tin của nhóm Bị can/Bị cáo,
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bị can đã tách sang vụ án khác sẽ ở trạng thái Tách đi (hiển thị trong cột Mã bị can). Đồng
thời, các thao tác sửa, xóa bị can ở vụ án cũ sẽ không còn tác dụng (bị ẩn như hình dưới).
NSD chỉ có thể xem chi tiết thông tin bị can.

Để xem chi tiết thông tin về vụ án mới mà bị can đã tách sang, NSD nhấn vào link
, hệ thống sẽ mở màn hình cho phép NSD xem chi tiết các thông tin về vụ án mới.

Đồng thời khi đó, bị can đã được tách sang vụ án khác thì ở vụ án cũ NSD không thể
cập nhật các chi tiêu liên quan đến bị can đó (ở các mục Kết luận điều tra, Bản cáo trạng,
Bản án). Lúc này, nút Cập nhật sẽ bị ẩn đi (như hình dưới). VD: trong hình dưới, bị can có
tên Nguyễn Hoàng Việt đã bị tách sang vụ án khác vì thế nút Cập nhật dành cho bị can này
đã bị ẩn đi.

Trạng thái bị can sau khi tách đến:
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Tương tự như vậy, nếu NSD thực hiện tìm kiếm và xem thông tin ở vụ án mới (vụ án
có bị can tách đến) thì trong phần hiển thị thông tin của nhóm Bị can/Bị cáo, bị can đã tách
đến vụ án này sẽ ở trạng thái Tách đến (hiển thị trong cột Mã bị can). Ở vụ án mới này, NSD
có toàn quyền xem, sửa, xóa thông tin bị can.

Để xem chi tiết thông tin về vụ án cũ, vụ án mà bị can tham gia trước khi được tách
sang vụ án mới, NSD nhấn vào link
, khi đó hệ thống sẽ mở màn hình cho phép
NSD xem chi tiết toàn bộ thông tin của vụ án cũ.

Lưu ý:
1. Hệ thống chỉ thực hiện tìm kiếm những vụ án đã có quyết định tách vụ án khi NSD
tìm kiếm các vụ án chưa tách bị can.
2. Những bị can được tách sang vụ án khác thì sẽ chỉ được kế thừa thông tin bị can và
quyết định bị can của giai đoạn kiểm sát điều tra, các giai đoạn sau sẽ không được kế
thừa. Nếu có thông tin của giai đoạn kiểm sát GQA-Truy tố và kiểm sát xét xử sơ
thẩm thì NSD phải nhập thủ công cho những bị can/bị cáo đã được tách vụ.
II.2.4.8.2.

Xóa thông tin tách vụ án

Chức năng này cho phép NSD hủy thao tác tách bị can đã thực hiện trước đó, có nghĩa
bị can vừa tách sẽ chuyển về vụ án cũ, không tách sang vụ án mới.
Bước 1: NSD thực hiện nhập các tiêu chí để tìm kiếm bị can cần hủy việc tách, lưu ý cần
chọn trạng thái Các vụ án đã tách. Sau đó, nhấn nút
tìm kiếm các bị can theo đúng tiêu chí mà NSD đã nhập.
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.

Bước 3: Chương trình sẽ hiển thị thông báo xác nhận việc xóa.

Bước 4: Đồng ý xóa, NSD nhấn nút
, chương trình sẽ xóa bị can đó ra khỏi danh sách
và hiển thị thông báo xóa thành công. Khi đó, trong phần hiển thị danh sách bị can ở vụ án
mới sẽ không còn bị can đó nữa. Nếu nhấn nút
thông tin tách vụ.
II.2.4.8.3.

, hệ thống sẽ bỏ qua thao tác hủy

Xem chi tiết thông tin tách vụ án

Bước 1: Thực hiện tìm kiếm bị can cần xem thông tin chi tiết, khi tìm kiếm cần lưu ý là chọn
Trạng thái là Các vụ án đã tách.
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Bước 2: Nhấn chọn vụ án cần xem thông tin chi tiết.

Bước 3: Nhất nút

II.2.4.9.

để xem thông tin chi tiết vụ án đã tách.

Cập nhật vụ án trả hồ sơ điều tra bổ sung

Chức năng này cho phép NSD cập nhật trạng thái cho một vụ án sau khi vụ án có
quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Sau khi cập nhật xong trạng thái này thì NSD có thể
tiếp tục quá trình nhập liệu cho các chức năng kế tiếp của luồng. Hệ thống cho phép NSD có
thể nhận biết được vụ án đó đã trả mấy lần và ở giai đoạn nào. NSD vào chức năng này bằng
cách nhấn chọn Cập nhập vụ án trả HS ĐTBS.
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Cập nhập thông tin trả hồ sơ điều tra bổ sung (THSĐTBS)

Bước 1: NSD nhập thông tin cần tìm kiếm vụ án ở màn hình tìm kiếm, chọn trạng thái Chưa
cập nhật, sau đó nhấn nút
quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các vụ án đã có

Bước 2: Nhấn chọn vụ án cần cập nhập thông tin từ danh sách vụ án.

Bước 3: Nhấn nút
để thực hiện cập nhập thông tin cho vụ án. Hệ
thống hiển thị thông báo xác nhận việc cập nhập thông tin cho vụ án.

Bước 5: Đồng ý cập nhật, NSD nhấn nút

, chương trình sẽ thực hiện cập nhật thông

tin cho vụ án. Còn không, NSD nhấn nút
tin vụ án.

, chương trình sẽ không cập nhật thông
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Vụ án đã cập nhật sẽ được chuyển sang trạng thái là Đã cập nhật. Nếu NSD muốn tìm kiếm
lại vụ án này thì phải tích chọn trạng thái vụ án trả HS ĐTBS là Đã cập nhật như hình dưới
và thực hiện tìm kiếm mới ra kết quả.

Ở kết quả trả về sau khi tìm kiếm, hệ thống sẽ tự đếm số lần trả hồ sơ điều tra bổ sung của vụ
án, NSD có thể xem thông tin này ở cột Số lần trả HS ĐTBS (vùng được khoanh đỏ trong
hình trên). Từ đây, NSD có thể quay lại phân hệ Kiểm sát điều tra-truy tố nhập các bước
tiếp theo (các chức năng kế tiếp) để tiếp tục luồng nghiệp vụ.
Lưu ý: Danh sách vụ án sau khi NSD thực hiện thao tác tìm kiếm chỉ bao gồm những vụ án
đã có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.
II.2.4.9.2.

Xem chi tiết

Bước 1: Nhập thông tin cần tìm vụ án ở màn hình tìm kiếm, nhấn nút
trình hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm:

Bước 2: Chọn 1 bản ghi từ danh sách, nhấn nút
trạng trả HS ĐTBS của vụ án đã chọn.
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II.2.4.10. Người xử lý

Chức năng này cho phép NSD thêm mới, sửa, xóa và xem chi tiết thông tin về danh
mục Người xử lý. Từ menu vào danh mục này theo màn hình sau:

II.2.4.10.1. Thêm mới

Bước 1: Nhấp chuột vào nút

để mở màn hình thêm mới người xử lý.

Bước 2: Nhập các thông tin để thêm mới người xử lý.
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-

Mã người xử lý: Do hệ thống tự sinh, NSD không thể nhập vào. Sau khi lưu thành
công vào CSDL, hệ thống sẽ tự sinh mã người xử lý này.

-

Tên người xử lý: Nhập tên người xử lý.

-

Vị trí công tác: Kiểm sát viên, điều tra viên, lãnh đạo hay vị trí khác (có thể chọn
nhiều).

-

Địa chỉ: Nhập địa chỉ của người xử lý.

-

Số điện thoại: Nhập số điện thoại của người xử lý.

-

Chức vụ: Nhập chức vụ của người xử lý.

-

Trạng thái làm việc: Chọn trạng thái công tác (Có: đang công tác, Không: đã nghỉ).

-

Tên VKS: Lựa chọn VKS của người thụ lý.

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, NSD nhấn nút
để lưu thông tin vào
CSDL. Khi đó hệ thống hiển thị mã và thông báo thêm mới thành công ở phía trên màn hình

Bước 4: Nhấn chọn nút
nút

để tiếp tục thêm mới người xử lý khác, nhấn chọn

để quay lại màn hình tìm kiếm người xử lý.

Lưu ý: Chỉ khi NSD thuộc VKS nhận án thực hiện thao tác nhận án thì khi đó án mới chính
thức thuộc thẩm quyền của VKS nơi nhận, nếu không, án vẫn thuộc đơn vị cũ (mặc dù đã
thao tác chuyển án).
II.2.4.10.2. Sửa

Bước 1: Nhập thông tin cần tìm kiếm ở màn hình tìm kiếm người xử lý, nhấn nút
, chương trình hiển thị danh sách các người xử lý thỏa mãn tiêu chí cần tìm:
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sẽ được hiện sáng.

, chương trình hiển thị chi tiết thông tin về Người xử lý đã

Bước 4: Nhập các thông tin cần sửa và nhấn nút
sửa vào CSDL và hiển thị thông báo cập nhật thành công.

. Chương trình lưu thông tin đã

II.2.4.10.3. Xóa

Bước 1: Nhập thông tin cần tìm kiếm ở màn hình tìm kiếm người xử lý, nhấn nút
, chương trình hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm:
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Bước 3: Nhấn nút

sẽ được hiện sáng

, chương trình hiển thị thông báo xác nhận việc xóa.

Bước 4: Đồng ý xóa, NSD nhấn nút
thông báo xóa thành công.

Còn không, NSD nhấn nút
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, chương trình sẽ xóa danh mục đó và hiển thị

, chương trình sẽ không xóa bản ghi khỏi CSDL.

II.2.4.10.4. Xem chi tiết

Bước 1: Nhập thông tin cần tìm kiếm ở màn hình tìm kiếm, nhấn nút
trình hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm:
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Bước 2: Chọn 1 người xử lý từ danh sách, nhấn nút
người xử lý đã chọn.

II.2.5.
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để xem chi tiết thông tin về

Phân hệ Giám sát thực hiện

Chức năng này cho phép lãnh đạo các Viện kiểm sát nắm được tình hình giải quyết và
tiến độ xử lý các vụ việc dân sự của đơn vị mình đồng thời cho phép cảnh báo các trường hợp
sắp hết hạn hoặc quá hạn để các lãnh đạo viện nắm được để kịp thời xử lý. Với các tài khoản
đăng nhập ở Viện kiểm sát tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngoài việc nắm được tình
hình giải quyết của đơn vị mình, lãnh đạo Viện kiểm sát còn có thể xem thông tin tình hình
giải quyết của các Viện kiểm sát cấp trực thuộc (nếu được phân quyền). Các chức năng cần
giám sát bao gồm:
-

Giám sát thông tin thụ lý

-

Giám sát thông tin vụ án

-

Giám sát thông tin bị can, bị cáo

-

Giám sát thông tin điều luật

-

Giám sát thông tin hình phạt

-

Giám sát thông tin quyết định

-

Giám sát thông tin kháng nghị

-

Giám sát thông tin kháng cáo

-

Giám sát thong tin bàn giao
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Để vào phân hệ này, NSD thao tác như sau, từ trang chủ NSD nhấp chuột chọn khối phân hệ
Tra cứu giám sát.

Khi đó hệ thống sẽ mở màn hình sau

Bên trái màn hình là danh sách các chức năng của phân hệ Tra cứu giám sát. NSD chọn
chức năng nào thì nhấp chuột vào chức năng đó. Lúc này, hệ thống sẽ hiển thị màn hình tìm
kiếm với các tiêu chí tìm kiếm riêng cho chức năng được chọn. Để vào được chức năng Giám
sát thực hiện, NSD nhấp chuột chọn chức năng ở bên trái màn hình.
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Các tiêu chí lọc dữ liệu chung của chức năng Giám sát thực hiện:
-

Đơn vị: thông tin Viện kiểm sát cần lấy dữ liệu, thường mặc định là Viện kiểm sát
đang đăng nhập.

-

Xem cấp trực thuộc: nếu nhấn chọn trường này thì dữ liệu giám sát sẽ bao gồm tất cả
các cấp trực thuộc của Viện kiểm sát xử lý (bao gồm dữ liệu cả Viện kiểm sát xử lý đã
chọn).

II.2.5.1.

Thụ lý

Bước 1: Chọn tab Thụ lý.

Bước 2: Nhập thông tin cần lấy thông tin giám sát

Bước 3: Nhấn nút

Bước 4: Nhấn nút
II.2.5.2.

để thực hiện giám sát thông tin

để in báo cáo giám sát

Vụ án

Bước 1: Chọn tab Vụ án

Lưu hành nội bộ
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Bước 2: Nhập thông tin cần lấy thông tin giám sát

Bước 3: Nhấn nút

Bước 4: Nhấn nút
II.2.5.3.

để thực hiện giám sát thông tin

để in báo cáo giám sát

Bị can, bị cáo

Bước 1: Chọn tab Bị can.

Bước 2: Nhập thông tin cần lấy thông tin giám sát.

Lưu hành nội bộ

Trang 222/297

SPP.QLA: TLHDSD_

quả lý và t ố g kê á

ướ g dẫ sử dụ g c o Việ kiể

Bước 3: Nhấn nút

Bước 4: Nhấn nút
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để thực hiện giám sát thông tin.

để in báo cáo giám sát.

Điều luật

Bước 1: Chọn tab Điều luật

Bước 2: Nhập thông tin cần lấy thông tin giám sát

Bước 3: Nhấn nút

để thực hiện giám sát thông tin

Lưu hành nội bộ
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Bước 4: Nhấn nút
II.2.5.5.
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để in báo cáo giám sát

Hình phạt

Bước 1: Chọn tab Hình phạt.

Bước 2: Nhập thông tin cần lấy thông tin giám sát.

Bước 3: Nhấn nút

Bước 4: Nhấn nút
II.2.5.6.

để thực hiện giám sát thông tin.

để in báo cáo giám sát.

Quyết định

Lưu hành nội bộ
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Bước 1: Chọn tab Quyết định.

Bước 2: Nhập thông tin cần lấy thông tin giám sát.

Bước 3: Nhấn nút

Bước 4: Nhấn nút
II.2.5.7.

để thực hiện giám sát thông tin.

để in báo cáo giám sát.

Kháng nghị

Bước 1: Chọn tab Kháng nghị, nhập thông tin cần lấy thông tin giám sát

Lưu hành nội bộ
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Bước 2: Nhấn nút

Bước 4: Nhấn nút
II.2.5.8.

sát

ì
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để thực hiện giám sát thông tin

để in báo cáo giám sát.

Kháng cáo

Bước 1: Chọn tab Kháng cáo.

Bước 2: Nhập thông tin cần lấy thông tin giám sát.

Bước 3: Nhấn nút

để thực hiện giám sát thông tin.

Lưu hành nội bộ
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Bước 4: Nhấn nút
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để in báo cáo giám sát.

Bàn giao

Bước 1: Chọn tab Bàn giao.

Bước 2: Nhập thông tin cần lấy thông tin giám sát.

Bước 3: Nhấn nút

Bước 4: Nhấn nút
II.2.6.

để thực hiện giám sát thông tin.

để in báo cáo giám sát.

Phân hệ Tra cứu thông tin

Phân hệ này cho phép NSD tra cứu, tìm kiếm toàn bộ vụ án mà Viện kiểm sát tham
gia kiểm sát. Kết quả tra cứu sẽ xâu chuỗi toàn bộ các thông tin vụ án qua tất cả các giai đoạn
từ kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm/tái thẩm đến thi hành
án. Với các tài khoản đăng nhập ở Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân
cấp tối cao, ngoài việc tra cứu thông tin của đơn vị mình, NSD còn có thể tra cứu thông tin

Lưu hành nội bộ

Trang 227/297

SPP.QLA: TLHDSD_

quả lý và t ố g kê á

ướ g dẫ sử dụ g c o Việ kiể

sát

ì

sự

â dâ tối cao và cấp tỉ

v1.0

của các Viện kiểm sát cấp trực thuộc (nếu được phân quyền). Các thông tin cần tra cứu bao
gồm:
-

Tra cứu thông tin thụ lý;

-

Tra cứu thông tin quyết định;

-

Tra cứu thông tin kháng cáo;

-

Tra cứu thông tin kháng nghị;

-

Tra cứu thông tin bị can;

-

Tra cứu thông tin điều luật;

-

Tra cứu thông tin hình phạt;

-

Tra cứu thông tin bàn giao.

Để vào phân hệ này, NSD thao tác như sau, từ trang chủ NSD nhấp chuột chọn khối phân
hệ Tra cứu giám sát.

Khi đó hệ thống sẽ mở màn hình sau

Lưu hành nội bộ
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Bên trái màn hình là danh sách các chức năng của phân hệ Tra cứu giám sát. NSD chọn
chức năng nào thì nhấp chuột vào chức năng đó. Lúc này, hệ thống sẽ hiển thị màn hình tìm
kiếm với các tiêu chí tìm kiếm riêng cho chức năng được chọn. Để vào chức năng Tra cứu
thông tin, NSD nhấp chuột chọn chức năng như hình dưới.

II.2.6.1.

Tìm kiếm

Các tiêu chí lọc dữ liệu chung của chức năng Tra cứu thông tin bao gồm:

-

Mã vụ án: Thông tin về mã vụ án

-

Tên vụ án: Thông tin về tên vụ án

-

Viện kiểm sát: Thông tin Viện kiểm sát cần lấy dữ liệu, thường mặc định là Viện kiểm
sát đang đăng nhập.

-

Mức độ: Thông tin về mức độ vụ án, bao gồm (Tất cả, chưa xác định, ít nghiêm trọng,
nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng).

-

Từ ngày: Thụ lý từ ngày

-

Đến ngày: Thụ lý đến ngày

-

Xem cấp trực thuộc: nếu nhấn chọn trường này thì dữ liệu giám sát sẽ bao gồm tất cả
các cấp trực thuộc của Viện kiểm sát xử lý (bao gồm dữ liệu cả Viện kiểm sát xử lý đã
chọn).

NSD muốn tra cứu theo tiêu chí nào thì chọn tab tương ứng với tiêu chí đó.
II.2.6.2.

Thụ lý

Bước 1: NSD chọn tab Thụ lý.

Lưu hành nội bộ
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Bước 2: Ứng với tab này sẽ có thêm các tiêu chí tìm kiếm để NSD có thể tra cứu thông tin về
thụ lý.

Bước 3: NSD nhấn nút

để thực hiện tra cứu thông tin.

Bước 4: Hệ thống hiển thị vụ án cùng danh sách các thụ lý của vụ án đó theo đúng tiêu chí mà
NSD đã nhập. NSD chọn 1 bản ghi trong danh sách hiển thị dưới lưới dữ liệu.

Bước 5: Khi đó, nút
sẽ hiện sáng. NSD nhấn nút này để xem chi tiết thông tin về
thụ lý của vụ án đó ở tất cả các giai đoạn. Ở màn hình này, NSD có thể xem chi tiết thông tin
khác về vụ án ở từng giai đoạn. Nếu muốn xem chi tiết thông tin ở giai đoạn nào thì chọn giai
đoạn ở menu bên trái màn hình.

Bước 6: Tương ứng với giai đoạn vừa chọn, các thông tin chi tiết về vụ án ở giai đoạn này sẽ
được hiển thị ở màn hình bên phải. NSD muốn xem thông tin nào thì chọn tab tương ứng với

Lưu hành nội bộ
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thông tin đó. Ở đây sẽ có các thông tin sau: thông tin về bị can, kiểm sát viên, quyết định, kết
luận điều tra, kháng nghị, kháng cáo, bàn giao hồ sơ. Màn hình xem chi tiết thông tin thụ lý
vụ án như hình dưới.

II.2.6.3.

Quyết định

Bước 1: NSD chọn tab Quyết định.

Bước 2: Ứng với tab này sẽ có thêm các tiêu chí tìm kiếm để NSD có thể tra cứu thông tin về
quyết định. NSD có thể nhập thêm thông tin cần tra cứu ở đây và nhấn nút
thực hiện tra cứu thông tin.

Lưu hành nội bộ
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Bước 3: Hệ thống hiển thị vụ án cùng danh sách các quyết định kèm theo vụ án đó theo đúng
tiêu chí mà NSD đã nhập. NSD chọn 1 bản ghi dưới lưới danh sách.

Bước 4: Khi đó, nút
sẽ hiện sáng. NSD nhấn nút này để xem chi tiết thông tin về
quyết định của vụ án đó ở tất cả các giai đoạn. Ở màn hình này, NSD có thể xem chi tiết
thông tin khác về vụ án ở từng giai đoạn. Nếu muốn xem chi tiết thông tin ở giai đoạn nào thì
chọn giai đoạn ở menu bên trái màn hình.

Bước 5: Tương ứng với giai đoạn vừa chọn, các thông tin chi tiết về vụ án ở giai đoạn này sẽ
được hiển thị ở màn hình bên phải. NSD muốn xem thông tin nào thì chọn tab tương ứng với
thông tin đó. Ở đây sẽ có các thông tin sau: thông tin về bị can, kiểm sát viên, quyết định, kết
luận điều tra, kháng nghị, kháng cáo, bàn giao hồ sơ. Màn hình xem chi tiết thông tin quyết
định như hình dưới.

II.2.6.4.

Kháng nghị

Bước 1: NSD chọn tab Kháng nghị.

Lưu hành nội bộ
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Bước 2: Ứng với tab này sẽ có thêm các tiêu chí tìm kiếm để NSD có thể tra cứu thông tin về
kháng nghị. NSD nhập thông tin cần tra cứu, và nhấn nút
thông tin.

để thực hiện tra cứu

Bước 3: Hệ thống hiển thị vụ án với danh sách các kháng nghị kèm theo vụ án đó theo đúng
tiêu chí mà NSD đã nhập. NSD chọn 1 bản ghi dưới lưới danh sách.

Bước 4: Khi đó, nút
sẽ hiện sáng. NSD nhấn nút này để xem chi tiết thông tin về
quyết định của vụ án đó ở tất cả các giai đoạn. Ở màn hình này, NSD có thể xem chi tiết
thông tin khác về vụ án ở từng giai đoạn. Nếu muốn xem chi tiết thông tin ở giai đoạn nào thì
chọn giai đoạn ở menu bên trái màn hình.

Lưu hành nội bộ
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Bước 5: Tương ứng với giai đoạn vừa chọn, các thông tin chi tiết về vụ án ở giai đoạn này sẽ
được hiển thị ở màn hình bên phải. NSD muốn xem thông tin nào thì chọn tab tương ứng với
thông tin đó. Ở đây sẽ có các thông tin sau: thông tin về bị can, kiểm sát viên, quyết định, kết
luận điều tra, kháng nghị, kháng cáo, bàn giao hồ sơ. Màn hình xem chi tiết thông tin kháng
nghị được hiển thị như hình dưới.

II.2.6.5.

Kháng cáo

Bước 1: NSD chọn tab Kháng cáo.

Bước 2: Ứng với tab này sẽ có thêm các tiêu chí tìm kiếm để NSD có thể tra cứu thông tin về
kháng cáo. NSD nhập thông tin cần tra cứu, và nhấn nút
thông tin.

để thực hiện tra cứu
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Bước 3: Hệ thống hiển thị vụ án với danh sách các kháng nghị kèm theo vụ án đó theo đúng
tiêu chí mà NSD đã nhập. NSD chọn 1 bản ghi dưới lưới danh sách.

Bước 4: Khi đó, nút
sẽ hiện sáng. NSD nhấn nút này để xem chi tiết thông tin về
kháng cáo của vụ án đó ở tất cả các giai đoạn. Ở màn hình này, NSD có thể xem chi tiết thông
tin khác về vụ án ở từng giai đoạn. Nếu muốn xem chi tiết thông tin ở giai đoạn nào thì chọn
giai đoạn ở menu bên trái màn hình.

Bước 5: Tương ứng với giai đoạn vừa chọn, các thông tin chi tiết về vụ án ở giai đoạn này sẽ
được hiển thị ở màn hình bên phải. NSD muốn xem thông tin nào thì chọn tab tương ứng với
thông tin đó. Ở đây sẽ có các thông tin sau: thông tin về bị can, kiểm sát viên, quyết định, kết
luận điều tra, kháng nghị, kháng cáo, bàn giao hồ sơ. Màn hình xem chi tiết thông tin kháng
cáo cho vụ án được hiển thị như hình dưới.

II.2.6.6.

Bị can

Bước 1: NSD chọn tab Bị can.

Lưu hành nội bộ
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Bước 2: Ứng với tab này sẽ có thêm các tiêu chí tìm kiếm để NSD có thể tra cứu thông tin về
bị can. NSD nhập thông tin cần tra cứu, và nhấn nút
tin.

để thực hiện tra cứu thông

Bước 3: Hệ thống hiển thị vụ án với danh sách các bị can kèm theo vụ án đó theo đúng tiêu
chí mà NSD đã nhập. NSD chọn 1 bản ghi dưới lưới danh sách.
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Bước 4: Khi đó, nút
sẽ hiện sáng. NSD nhấn nút này để xem chi tiết thông tin về
bị can của vụ án đó ở tất cả các giai đoạn. Ở màn hình này, NSD có thể xem chi tiết thông tin
khác về vụ án ở từng giai đoạn. Nếu muốn xem chi tiết thông tin ở giai đoạn nào thì chọn giai
đoạn ở menu bên trái màn hình.

Bước 5: Tương ứng với giai đoạn vừa chọn, các thông tin chi tiết về vụ án ở giai đoạn này sẽ
được hiển thị ở màn hình bên phải. NSD muốn xem thông tin nào thì chọn tab tương ứng với
thông tin đó. Ở đây sẽ có các thông tin sau: thông tin về bị can, kiểm sát viên, quyết định, kết
luận điều tra, kháng nghị, kháng cáo, bàn giao hồ sơ. Màn hình xem chi tiết thông tin bị can
được hiển thị như hình dưới.

II.2.6.7.

Điều luật

Bước 1: NSD chọn tab Điều luật.

Bước 2: Ứng với tab này sẽ có thêm các tiêu chí tìm kiếm để NSD có thể tra cứu thông tin về
điều luật. NSD nhập thông tin cần tra cứu, và nhấn nút
thông tin.

để thực hiện tra cứu
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Bước 3: Hệ thống hiển thị vụ án với danh sách các điều luật kèm theo vụ án đó theo đúng tiêu
chí mà NSD đã nhập. NSD chọn 1 bản ghi dưới lưới danh sách.

Bước 4: Khi đó, nút
sẽ hiện sáng. NSD nhấn nút này để xem chi tiết thông tin về
điều luật của vụ án đó ở tất cả các giai đoạn. Ở màn hình này, NSD có thể xem chi tiết thông
tin khác về vụ án ở từng giai đoạn. Nếu muốn xem chi tiết thông tin ở giai đoạn nào thì chọn
giai đoạn ở menu bên trái màn hình.

Bước 5: Tương ứng với giai đoạn vừa chọn, các thông tin chi tiết về vụ án ở giai đoạn này sẽ
được hiển thị ở màn hình bên phải. NSD muốn xem thông tin nào thì chọn tab tương ứng với
thông tin đó. Ở đây sẽ có các thông tin sau: thông tin về bị can, kiểm sát viên, quyết định, kết
luận điều tra, kháng nghị, kháng cáo, bàn giao hồ sơ.
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Hình phạt

Bước 1: NSD chọn tab Hình phạt.

Bước 2: Ứng với tab này sẽ có thêm các tiêu chí tìm kiếm để NSD có thể tra cứu thông tin về
hình phạt. NSD nhập thông tin cần tra cứu, và nhấn nút
thông tin.

để thực hiện tra cứu
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Bước 3: Hệ thống hiển thị vụ án với danh sách các bản án kèm kèm theo vụ án đó theo tiêu
chí mà NSD đã nhập. NSD chọn 1 bản ghi dưới lưới danh sách.

Bước 4: Khi đó, nút
sẽ hiện sáng. NSD nhấn nút này để xem chi tiết thông tin về
hình phạt của vụ án đó ở tất cả các giai đoạn. Ở màn hình này, NSD có thể xem chi tiết thông
tin khác về vụ án ở từng giai đoạn. Nếu muốn xem chi tiết thông tin ở giai đoạn nào thì chọn
giai đoạn ở menu bên trái màn hình.

Bước 5: Tương ứng với giai đoạn vừa chọn, các thông tin chi tiết về vụ án ở giai đoạn này sẽ
được hiển thị ở màn hình bên phải. NSD muốn xem thông tin nào thì chọn tab tương ứng với
thông tin đó. Ở đây sẽ có các thông tin sau: thông tin về bị can, kiểm sát viên, quyết định, kết
luận điều tra, kháng nghị, kháng cáo, bàn giao hồ sơ. Thông tin hình phạt sẽ nằm trong tab
Bản án, vì vậy NSD nhấn chọn tab này để xem chi tiết thông tin hình phạt cho từng bị can
trong vụ án ở giai đoạn đã chọn.
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Bước 6: NSD nhấn nút
để xem chi tiết thông tin về bản án bao gồm bản án, điều
luật áp dụng, hình phạt, thống kê vụ án, thống kê bị can.

II.2.6.9.

Bàn giao

Bước 1: NSD chọn tab Bàn giao.

Bước 2: Ứng với tab này sẽ có thêm các tiêu chí tìm kiếm để NSD có thể tra cứu thông tin về
bàn giao. NSD nhập thông tin cần tra cứu, và nhấn nút
thông tin.

để thực hiện tra cứu
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Bước 3: Hệ thống hiển thị vụ án với danh sách các bị can kèm theo vụ án đó theo tiêu chí mà
NSD đã nhập. NSD chọn 1 bản ghi dưới lưới danh sách.

Bước 4: Khi đó, nút
sẽ hiện sáng. NSD nhấn nút này để xem chi tiết thông tin về
bàn giao của vụ án đó ở tất cả các giai đoạn. Ở màn hình này, NSD có thể xem chi tiết thông
tin khác về vụ án ở từng giai đoạn. Nếu muốn xem chi tiết thông tin ở giai đoạn nào thì chọn
giai đoạn ở menu bên trái màn hình.

Bước 5: Tương ứng với giai đoạn vừa chọn, các thông tin chi tiết về vụ án ở giai đoạn này sẽ
được hiển thị ở màn hình bên phải. NSD muốn xem thông tin nào thì chọn tab tương ứng với
thông tin đó. Ở đây sẽ có các thông tin sau: thông tin về bị can, kiểm sát viên, quyết định, kết
luận điều tra, kháng nghị, kháng cáo, bàn giao hồ sơ. NSD nhấn chọn tab bàn giao hồ sơ để
xem chi tiết thông tin về bàn giao.
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Phân hệ Mẫu quyết định

Phân hệ này cho phép NSD thêm mới quyết định, mẫu quyết định và quản lý phiên
bản cho mẫu quyết định. Để vào được phân hệ này, từ trang chủ NSD nhấp chuột chọn phân
hệ Mẫu quyết định.

Khi đó hệ thống sẽ mở màn hình sau
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Bên trái màn hình là danh sách các chức năng của phân hệ Mẫu quyết định. NSD chọn chức
năng nào thì nhấp chuột vào chức năng đó. Lúc này, hệ thống sẽ hiển thị màn hình tìm kiếm
với các tiêu chí tìm kiếm riêng cho chức năng được chọn.
II.2.7.1.

Danh sách quyết định

Chức năng này cho phép NSD thêm mới, sửa, xóa quyết định, đồng thời NSD cũng có
thể xem chi tiết thông tin về quyết định (bao gồm cả thông tin về mẫu quyết định và phiên
bản mẫu quyết định kèm theo (nếu có)). Để vào được chức năng này, NSD nhấp chuột chọn
Danh sách quyết định.

II.2.7.1.1.

Thêm mới

Chức năng này cho phép NSD thêm mới 1 quyết định cùng cấp hoặc quyết định cấp
con của quyết định đã chọn. Vì thế, thao tác đầu tiên NSD cần thực hiện là tìm kiếm quyết
định để hệ thống xác định được cấp của quyết định cần thêm.
Bước 1: Tìm kiếm những quyết định mà trường mã quyết định có 2 chữ số. Có 2 cách tìm
kiếm.
Cách 1: Nhập thông tin cần tìm ở màn hình tìm kiếm, nhấn nút
hiển thị danh sách các quyết định thỏa mãn tiêu chí cần tìm.

Cách 2: Nhấn vào nút
theo dạng cây.

, chương trình

. Chương trình hiển thị danh sách các Quyết định

Lưu hành nội bộ

Trang 244/297

SPP.QLA: TLHDSD_

quả lý và t ố g kê á

ướ g dẫ sử dụ g c o Việ kiể

sát

ì

sự

â dâ tối cao và cấp tỉ

v1.0

Muốn xem chi tiết danh sách các quyết định nào thì NSD nhấp chuột vào mũi tên màu xanh
chỉ ngang
tương ứng với dòng quyết định đó để mở rộng danh sách các quyết định cấp
con tương ứng với quyết định vừa chọn. Để thu hẹp danh sách này NSD nhấn lại vào mũi tên
màu xanh chỉ xuống
.

Bước 2: Từ danh sách Quyết định, chọn quyết định mà trường mã quyết định có 2 chữ số, khi
đó nút
mới quyết định.

mới hiện sáng. NSD nhấp chuột vào nút này để mở màn hình thêm

Bước 3: Nhập các thông tin để thêm mới quyết định.
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-

Kiểu thêm mới: Nếu NSD chọn kiểu thêm mới là “thêm mới cùng cấp” thì quyết định
được thêm mới sẽ có cấp cùng cấp với quyết định đã chọn (mã quyết định có 2 chữ
số). Nếu chọn kiểu thêm mới là “Thêm mới cấp con” thì quyết định được thêm mới sẽ
có cấp là cấp con của quyết định đã chọn (mã quyết định có 4 chữ số).

-

Mã quyết định: Mã do hệ thống tự sinh, NSD không thể nhập vào. Sau khi lưu thành
công vào CSDL, hệ thống sẽ tự sinh mã quyết định này.

-

Tên quyết định: NSD nhập tên quyết định.

-

Thời hạn: Thời hạn của quyết định.

-

Đơn vị tính: Đơn vị tính của thời hạn.

-

Áp dụng cho: Quyết định được áp dụng cho bị can hay vụ án. Nếu kiểu thêm mới mà
NSD chọn là thêm mới một quyết định cấp con thì trường này sẽ bị mờ đi và lấy theo
giá trị của quyết định cấp cha. Nếu NSD thêm mới một quyết định cùng cấp thì trường
này sẽ được hiển thị để người dùng có thể lựa chọn thêm mới áp dụng cho bị can hay
vụ án.

-

Trạng thái sử dụng: Trạng thái sử dụng có hoặc không (mặc định giá trị “Có’).

-

Kết thúc hiệu lực: Quyết định còn hiệu lực hay đã hết hiệu lực (mặc định giá trị
“Không” là đang còn hiệu lực).

-

Giai đoạn áp dụng: NSD lựa chọn giai đoạn áp dụng cho quyết định (có thể chọn
cùng lúc nhiều giai đoạn).

Bước 4: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, NSD nhấn nút
để lưu thông tin vào
CSDL. Khi đó hệ thống tự sinh mã và hiển thị thông báo thêm mới thành công ở phía trên
màn hình.

Bước 5: Nhấn chọn nút

để tiếp tục thêm mới quyết định khác, nhấn chọn nút

để quay lại màn hình tìm kiếm quyết định.
II.2.7.1.2.

Sửa

Bước 1: Thực hiện tìm kiếm quyết định cần sửa thông tin (cách tìm kiếm tương tự như phần
thêm mới).
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Bước 2: Chọn 1 quyết định cần sửa thông tin , khi đó nút

Bước 3: NSD nhấn nút
chọn.

v1.0

sẽ được hiện sáng.

, chương trình hiển thị chi tiết thông tin về Quyết định đã

Bước 4: Nhập các thông tin cần sửa và nhấn nút
sửa vào CSDL và hiển thị thông báo cập nhật thành công.

. Chương trình lưu thông tin đã
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Xóa

Bước 1: Thực hiện tìm kiếm tới quyết định cần xóa thông tin (cách tìm kiếm tương tự như
phần thêm mới).

Bước 2: Chọn Quyết định cần xóa thông tin, khi đó nút

Bước 3: Nhấn nút

sẽ được hiện sáng

, chương trình hiển thị thông báo xác nhận việc xóa
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, chương trình sẽ xóa danh mục đó và hiển thị

, chương trình sẽ không xóa bản ghi khỏi CSDL.

Lưu ý: Nếu quyết định đã có mẫu quyết định thì NSD không được phép xóa quyết định đó.
Hệ thống sẽ hiển thị thông báo như hình dưới. Để có thể xóa được quyết định này thì bắt buộc
NSD phải vào chức năng Mẫu quyết định để xóa mẫu quyết định trước, sau đó mới tiến hành
xóa quyết định.

II.2.7.1.4.

Xem chi tiết

Bước 1: Thực hiện tìm kiếm quyết định cần xem chi tiết thông tin (cách tìm kiếm tương tự
như phần thêm mới).
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Bước 2: Chọn 1 quyết định từ danh sách, khi đó nút

Bước 3: NSD nhấn nút

mới hiện sáng.

để xem thông tin về mẫu quyết định đã chọn.

Bước 4: Chọn mẫu quyết định trong danh sách, khi đó nút

Bước 5: Nhấn nút
này.
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mới hiện sáng

để xem chi tiết thông tin về các phiên bản của mẫu quyết định
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Mẫu quyết định
Thêm mới

Chức năng này cho phép NSD thêm mới 1 mẫu quyết định cho các quyết định đã có
trong danh sách. Để vào được chức năng này, NSD nhấp chuột chọn Mẫu quyết định như
hình dưới.

Bước 1: Nhấp chuột vào nút

để mở màn hình thêm mới.

Bước 2: Nhập các thông tin để thêm mới mẫu quyết định.
-

Số/Ký hiệu: Nhập số hoặc ký hiệu của mẫu quyết định.

-

Cơ quan ban hành: Nhập cơ quan ban hành, gõ mã hoặc tên để chọn từ danh mục có
sẵn.

-

Ngày ban hành: Nhập ngày ban hành của mẫu quyết định, mặc định là ngày hiện tại.

-

Ngày có hiệu lực: Nhập ngày có hiệu lực của mẫu quyết định, mặc định là ngày hiện
tại.

-

Áp dụng cho: Lựa chọn mẫu QĐ áp dụng cho vụ án hay bị can.

-

Tên loại mẫu QĐ: Lựa chọn tên loại mẫu QĐ từ danh sách.

-

Mã QĐ: Nhập mã hoặc tên quyết định để lựa chọn từ danh mục (Hệ thống chỉ lọc
những quyết định là cấp con của quyết định được chọn ở trường “Tên loại mẫu QĐ”).
VD: “Tên loại mẫu quyết định” là khởi tố có mã 01 thì các quyết định được hiển thị
tại trường mã quyết định sẽ là danh sách các quyết định cấp con của quyết định này,
sẽ là các quyết định có mã là 4 ký tự bắt đầu bằng 01.
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-

Trích yếu nội dung: Nhập trích yếu nội dung.

-

Người ký: Nhập người ký.

-

Trạng thái: Chọn tình trạng áp dụng (Đang hiệu lực hay hết hiệu lực, mặc định là
“đang hiệu lực”).

-

Giai đoạn: Trường này NSD không nhập được mà hệ thống sẽ lấy giá trị tương ứng
với giai đoạn của quyết định mà NSD muốn thêm mới mẫu.

-

Đính kèm quyết định: NSD lựa chọn tệp mẫu quyết định trên máy tính để upload lên
server. Hệ thống chỉ chấp nhận tệp có định dạng .doc hoặc .docx và có kích thước tối
đa 25MB.

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, NSD nhấn nút
để lưu thông tin vào
CSDL. Khi đó hệ thống hiển thị thông báo thêm mới thành công ở phía trên màn hình.

Lưu ý:
1. Sau khi thêm thành công 1 mẫu quyết định thì hệ thống sẽ tự gán phiên bản cho mẫu
quyết định đó là 1.0.
2. Nút

dùng để xóa dữ liệu đã nhập trên màn hình và nhập dữ liệu mới.

3. Các bước để upload tệp lên hệ thống:
Nhấn nút
để lựa chọn tệp có sẵn trên máy tính. Sau khi NSD chọn tệp xong,
thông tin về tên và dung lượng của tệp được hiển thị như hình dưới.

Nếu đồng ý upload tệp lên server, NSD nhấn nút
. Còn không, nhấn nút
để hủy việc
upload tệp lên hệ thống, thao tác này chỉ có tác dụng khi NSD mới thực hiện thao tác đính
kèm tệp mà chưa upload tệp lên server.
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4. Các bước để tải tệp đính kèm về máy tính:
Sau khi upload thành công lên server, hệ thống sẽ hiển thị nút
thể tải QĐ về máy tính của mình.

để NSD có

Khi nhấn nút này, hệ thống sẽ cho phép NSD mở hoặc lưu tệp về máy tính.

NSD nhấn OK để thực hiện thao tác đã chọn.
II.2.7.2.2.

Sửa

Bước 1: Nhập thông tin cần tìm ở màn hình tìm kiếm, nhấn nút
, chương trình
hiển thị danh sách các quyết định (đã có mẫu quyết định) thỏa mãn tiêu chí cần tìm:
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Bước 2: Chọn quyết định từ danh sách, khi đó nút

Bước 3: NSD nhấn nút
đã chọn.

sẽ được hiện sáng.

, chương trình hiển thị chi tiết thông tin về mẫu quyết định

Bước 4: Nhập các thông tin cần sửa và nhấn nút
sửa vào CSDL và hiển thị thông báo cập nhật thành công.

II.2.7.2.3.

v1.0

. Chương trình lưu thông tin đã

Xóa
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Bước 1: Nhập thông tin cần tìm kiếm ở màn hình tìm kiếm, nhấn nút
trình hiển thị danh sách các quyết định thỏa mãn tiêu chí cần tìm:

Bước 2: Chọn 1 quyết định trong danh sách, khi đó nút

Bước 3: Nhấn nút

, chương

sẽ được hiện sáng

, chương trình hiển thị thông báo xác nhận việc xóa

Bước 4: Đồng ý xóa, NSD nhấn nút

, chương trình sẽ xóa danh mục đó và hiển thị

thông báo xóa thành công. Còn không, NSD nhấn nút
bản ghi khỏi CSDL.

, chương trình sẽ không xóa

Lưu ý:
Nếu quyết định đã có phiên bản thì NSD không được phép xóa mẫu quyết định đó. Hệ thống
sẽ hiển thị thông báo như hình dưới. Để xóa mẫu quyết định, bắt buộc NSD phải xóa tất cà
các phiên bản có liên quan đến mẫu quyết định này, sau đó mới tiến hành xóa mẫu quyết định
như hướng dẫn ở trên.
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Xem chi tiết

Bước 1: Nhập thông tin cần tìm kiếm ở màn hình tìm kiếm, nhấn nút
trình hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm:

, chương

Bước 2: Chọn 1 mẫu quyết định từ danh sách

Bước 3: Nhấn nút
để xem chi tiết thông tin. Màn hình hiển thị phía trên là toàn
bộ thông tin về mẫu quyết định, phía dưới là thông tin về phiên bản của mẫu quyết định.
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Sau khi thêm thành công 1 mẫu quyết định thì hệ thống sẽ tự gán phiên bản cho mẫu quyết
định đó là 1.0. Do đó NSD không cần thêm mới phiên bản nếu mẫu quyết định không có
phiên bản khác. Ở bước này, NSD có thể sửa thông tin về phiên bản mẫu quyết định hoặc tải
mẫu quyết định về máy tính.
Để thực hiện sửa thông tin, NSD chọn mẫu quyết định ở dưới lưới dữ liệu, khi đó nút
sẽ hiện sáng.

NSD nhấn nút này để mở màn hình sửa thông tin phiên bản

Nhập các thông tin cần sửa, và nhấn vào nút
để lưu thông tin đã sửa vào CSDL.
Khi đó hệ thống sẽ hiển thị thông báo cập nhật thông tin thành công. Để thực hiện việc tải
mẫu quyết định ở bước này, NSD nhấn chọn bản ghi phiên bản ở dưới lưới dữ liệu.
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Sau đó nhấn nút
. Các bước sau tương tự như bước tải mẫu quyết định
được đề cập ở trên (tham khảo phần lưu ý số 4 của mục thêm mới mẫu quyết định).
II.2.7.3.

Quản lý phiên bản

Chức năng này cho phép NSD thêm mới, sửa, xóa phiên bản cho mẫu quyết định. Để
vào được chức năng này, NSD nhấp chuột chọn Quản lý phiên bản như hình dưới.

II.2.7.3.1.

Thêm mới

Bước 1: NSD nhập thông tin để tìm kiếm mẫu quyết định cần thêm phiên bản, sau đó nhấn
nút

. Hệ thống hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm.

Bước 2: Chọn quyết định trong danh sách, nhấp chuột vào nút
hình thêm mới phiên bản.
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Bước 3: Nhập các thông tin để thêm mới.
-

Phiên bản: Nhập phiên bản cần thêm

-

Ngày sửa đổi: Nhập ngày sửa đổi, mặc định là ngày hiện tại.

-

Nội dung sửa đổi: Nhập nội dung sửa đổi ở phiên bản mới.

-

Trạng thái: Chọn trạng thái “đang hiệu lực” hay “hết hiệu lực”, mặc định là “đang
hiệu lực”.

-

Đính kèm quyết định (dung lượng nhỏ hơn 25MB): Đính kèm file lên server.

Bước 4: Sau khi đính kèm tệp thành công, hệ thống hiển thị thông báo sau.

Bước 5: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, để lưu thông tin về phiên bản vào CSDL,
NSD nhấn nút
trên màn hình.

Bước 6: Nhấn chọn nút

. Khi đó hệ thống hiển thị thông báo thêm mới thành công ở phía

để tiếp tục thêm mới phiên bản khác, nhấn chọn nút

để quay lại màn hình tìm kiếm phiên bản.
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Sửa

Bước 1: Nhập thông tin cần tìm kiếm ở màn hình tìm kiếm, nhấn nút
trình hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm.

Bước 2: Chọn 1 mẫu quyết định từ danh sách, khi đó nút

Bước 3: NSD nhấn nút
quyết định đã chọn.

, chương

sẽ được hiện sáng.

, chương trình hiển thị danh sách các phiên bản của mẫu
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Bước 4: Chọn phiên bản cần sửa thông tin dưới lưới dữ liệu, khi đó nút
sáng.

v1.0

mới hiện

Bước 5: NSD nhấn nút này để mở màn hình sửa thông tin phiên bản.

Bước 6: Nhập các thông tin cần sửa và nhấn nút
sửa vào CSDL và hiển thị thông báo cập nhật thành công.

II.2.7.3.3.

. Chương trình lưu thông tin đã

Xóa
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Bước 1: Nhập thông tin cần tìm ở màn hình tìm kiếm, nhấn nút
hiển thị danh sách các bản ghi thỏa mãn tiêu chí cần tìm.

Bước 2: Chọn 1 mẫu quyết định từ danh sách, khi đó nút

Bước 3: NSD nhấn nút
quyết định đã chọn.

v1.0

, chương trình

sẽ được hiện sáng.

, chương trình hiển thị danh sách các phiên bản của mẫu

Lưu hành nội bộ

Trang 262/297

SPP.QLA: TLHDSD_

quả lý và t ố g kê á

ướ g dẫ sử dụ g c o Việ kiể

sát

ì

sự

â dâ tối cao và cấp tỉ

Bước 4: Chọn phiên bản cần sửa thông tin dưới lưới dữ liệu, khi đó nút
sáng.

Bước 5: Nhấn nút

v1.0

mới hiện

, chương trình hiển thị thông báo xác nhận việc xóa.

Bước 6: Đồng ý xóa, NSD nhấn nút
thông báo xóa thành công.

, chương trình sẽ xóa danh mục đó và hiển thị
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, chương trình sẽ không xóa bản ghi khỏi CSDL.

Tải mẫu quyết định

Bước 1: Thực hiện tìm kiếm và chọn mẫu quyết định (thao tác tương tự như mục Sửa phiên
bản (từ bước 1 đến bước 4), khi đó nút

Bước 2: Nhấn nút

mới hiện sáng.

.

Bước 3: Các bước sau tương tự như bước tải mẫu quyết định được đề cập ở trên (tham khảo
phần lưu ý số 4 của mục “Thêm mới mẫu quyết định”).
II.2.8.

Phân hệ Báo cáo thống kê

Thông tin sau khi được nhập vào hệ thống sẽ được thống kê và kết xuất thành các báo cáo
tổng hợp theo yêu cầu của NSD. Báo cáo sẽ được kết xuất theo các biểu mẫu báo cáo thống
kê quy định của TANDTC. Danh sách các báo cáo của phân hệ này được nhóm theo các loại
báo cáo sau:
-

Báo cáo thống kê tổng hợp theo QĐ 452 ngày 04/10/2013.

-

Báo cáo thống kê giai đoạn điều tra, truy tố và xx sơ thẩm.

-

Báo cáo về ma túy theo QĐ 436/2011.

-

Báo cáo thống kê người chưa thành niên.

-

Thống kê thuộc chỉ tiêu thống kê quốc gia.

-

Các báo cáo về thống kê tội phạm.

-

Phụ lục báo cáo theo QĐ 673.

-

Báo cáo khác.

Để vào phân hệ này, từ trang chủ, NSD nhấp chọn khối chức năng Báo cáo thống kê như
hình dưới
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Khi đó hệ thống sẽ mở màn hình sau.

Bên trái màn hình là danh sách các báo cáo được phân chia theo từng nhóm. Khi NSD nhấp
chuột chọn báo cáo nào thì hệ thống sẽ mở màn hình để NSD nhập các tiêu chí tìm kiếm riêng
với báo cáo đó.
II.2.8.1.

Báo cáo thống kê tổng hợp theo QĐ 452 ngày 04/10/2013
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Từ menu, NSD nhấp chuột chọn nhóm báo cáo này theo màn hình dưới.

II.2.8.1.1.

Báo cáo thống kê giai đoạn điều tra, truy tố và xx sơ thẩm

NSD nhấp chuột chọn báo cáo này theo màn hình dưới.

II.2.8.1.1.1.

Tổng hợp số liệu

Bước 1: Ở bên phải màn hình là toàn bộ thông tin cần nhập để tìm kiếm báo cáo, có 3 khối
thông tin cần nhập:
-

Tham số báo cáo: Phần này cho phép NSD chọn biểu mẫu báo cáo và nhập các thông
số đầu vào để tổng hợp báo cáo.

-

Tùy chọn tổng hợp số liệu: Phần này cho phép NSD lựa chọn tùy chọn tổng hợp số
liệu với VKS nào. Hệ thống mặc định tùy chọn tổng hợp số liệu của VKS hiện tại.

-

Tùy chọn hiển thị: Phần này cho phép NSD lựa chọn tùy chọn hiển thị đầy đủ các
bản ghi hay chỉ hiển thị những bản ghi có số liệu.

Bước 2: NSD lựa chọn biểu mẫu báo cáo cần tổng hợp. Sau đó nhập các thông tin tìm kiếm
báo cáo theo các tham số và tùy chọn hiển thị.
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Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, NSD nhấn nút
.
Khi đó hệ thống hiển thị thông báo xác nhận việc tổng hợp dữ liệu. Đồng ý tổng hợp NSD
nhấn nút

, khi đó hệ thống sẽ hiển thị thông báo sau.

Bước 4: NSD nhấn nút
II.2.8.1.1.2.

để đóng cửa sổ này.

Xem báo cáo

Bước 1: Sau khi đã tổng hợp dữ liệu, NSD nhấn nút
số liệu báo cáo.

Bước 2: Nhấn nút

để mở màn hình xem

để xuất báo cáo ra file.
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Bước 3: Các định dạng file khi kết xuất bao gồm các định dạng file sau.

Bước 4: NSD chọn định dạng file cần xuất.

Bước 5: Sau đó, nhấn nút Export để mở hoặc lưu tệp báo cáo.

Bước 6: Nhấn nút OK để lưu báo cáo.
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để thực hiện in báo cáo.

Lưu ý: NSD chỉ có thể xem báo cáo khi đã thực hiện thao tác tổng hợp số liệu.
II.2.8.1.1.3.

Sửa dữ liệu tổng hợp

Chức năng này cho phép NSD sửa dữ liệu đã được tổng hợp từ phần mềm. Để thực
hiện chức năng này, NSD thao tác như sau:
Bước 1: Sau khi đã tổng hợp dữ liệu, NSD nhấn nút
số liệu báo cáo.

Lưu hành nội bộ
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Tại màn hình này, các dòng báo cáo được hiển thị theo đúng nội dung của mẫu biểu tương
ứng. Với từng dòng, NSD có thể sửa số liệu báo cáo.
-

Cột Giá trị tổng hợp được: Là số liệu được phần mềm tổng hợp trong khoảng thời
gian mà NSD lấy báo cáo.

-

Cột Giá trị thực: Nếu NSD muốn sửa dữ liệu của dòng báo cáo nào thì nhập số liệu
cần sửa vào cột này tương ứng với dòng báo cáo đó.

-

Cột Chi tiết: Hiển thị chi tiết thông tin về các vụ án được tổng hợp.

Bước 2: NSD nhập số liệu cần sửa tại cột Giá trị thực. Sau khi nhập xong, nhấn nút
để lưu thông tin đã sửa vào CSDL. Khi đó hệ thống sẽ hiển thị thông báo cập
nhật thành công.

Bước 3: Để xem chi tiết danh sách các vụ án của dòng số liệu tương ứng, NSD chọn dòng
báo cáo và nhấn nút
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Bước 4: Khi đó hệ thống sẽ hiển thị chi tiết danh sách các vụ án tương ứng với nội dung của
dòng báo cáo đã chọn.
Lưu ý: NSD chỉ có thể sửa số liệu báo cáo khi NSD đã thực hiện thao tác tổng hợp số liệu.

II.2.8.1.1.4.

Kết xuất báo cáo

Chương trình hỗ trợ NSD kết xuất báo cáo ra các định dạng tệp khác như PDF, word,
excel. Để thực hiện việc này, NSD thao tác như sau.
Bước 1: Nhấn nút
để NSD lựa chọn.

, khi đó chương trình mở danh sách các định dạng tệp

Bước 2: NSD chọn định dạng tệp muốn kết xuất bằng cách nhấp chuột vào tệp biểu tượng
của tệp. Khi đó, chương trình sẽ mở màn hình cho phép NSD có thể mở trực tiếp hoặc lưu tệp
trên máy tính.
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Bước 3: Đồng ý lưu tệp, NSD nhấn nút OK, trình duyệt sẽ tự động lưu tập tin trên máy tính.
NSD tìm lại tệp này trên máy tính để mở tập tin.

II.2.8.1.2.

Báo cáo thống kê giai đoạn xét xử phúc thẩm, GĐT/TT.

Cách thực hiện để tổng hợp số liệu, xem báo cáo, sửa dữ liệu báo cáo tương tự như
Báo cáo thống kê giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm.
II.2.8.1.3.

Báo cáo thống kê giai đoạn thi hành án

Cách thực hiện để tổng hợp số liệu, xem báo cáo, sửa dữ liệu báo cáo tương tự như
Báo cáo thống kê giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm.
II.2.8.2.

Báo cáo về ma túy theo QĐ 436/2011

Từ menu, NSD nhấp chuột chọn nhóm báo cáo này theo màn hình dưới.

.
II.2.8.2.1.

Kết quả truy tố tội phạm về ma túy

NSD nhấp chuột chọn báo cáo này theo màn hình dưới.
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Bước 1: Ở bên phải màn hình là toàn bộ thông tin cần nhập để tìm kiếm báo cáo, có 3 khối
thông tin cần nhập:
-

Chọn báo cáo: Phần này cho phép NSD chọn biểu mẫu báo cáo.

-

Tham số báo cáo: Phần này cho phép NSD nhập các thông tin đầu vào để kết xuất
báo cáo.

-

Tùy chọn tổng hợp số liệu: Phần này cho phép NSD lựa chọn tùy chọn tổng hợp số
liệu với VKS nào. Hệ thống mặc định tùy chọn tổng hợp số liệu của VKS hiện tại.

Bước 2: Nhập các thông tin để tìm kiếm báo cáo.

Bước 3: Nhấn nút
. Hệ thống mở màn hình cho phép NSD có thể xem chi
tiết số liệu báo cáo theo tiêu chí đầu vào đã nhập.
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Báo cáo thống kê người chưa thành niên

Từ menu, NSD nhấp chuột chọn nhóm báo cáo này theo màn hình dưới.

II.2.8.3.1.

Thống kê những người chưa thành niên phạm tội

Từ menu, NSD nhấp chuột chọn báo cáo này theo màn hình dưới.

Bước 1: Ở bên phải màn hình là toàn bộ thông tin cần nhập để tìm kiếm báo cáo, có 3 khối
thông tin cần nhập:
-

Chọn báo cáo: Phần này cho phép NSD chọn biểu mẫu báo cáo.

-

Tham số báo cáo: Phần này cho phép NSD nhập các thông tin đầu vào để kết xuất
báo cáo.

-

Tùy chọn tổng hợp số liệu: Phần này cho phép NSD lựa chọn tùy chọn tổng hợp số
liệu với VKS nào. Hệ thống mặc định tùy chọn tổng hợp số liệu của VKS hiện tại.

Bước 2: Nhập các thông tin để tìm kiếm báo cáo.
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Bước 3: Nhấn nút
. Hệ thống mở màn hình cho phép NSD có thể xem chi
tiết số liệu báo cáo theo tiêu chí đầu vào đã nhập.

II.2.8.4.

Thống kê chỉ tiêu thống kê quốc gia

Từ menu, NSD nhấp chuột chọn nhóm báo cáo này theo màn hình dưới.

II.2.8.4.1.

Thống kê những người mới khởi tố, truy tố

Từ menu, NSD nhấp chuột chọn báo cáo này theo màn hình dưới.
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Bước 1: Ở bên phải màn hình là toàn bộ thông tin cần nhập để tìm kiếm báo cáo, có 3 khối
thông tin cần nhập:
-

Chọn báo cáo: Phần này cho phép NSD chọn biểu mẫu báo cáo.

-

Tham số báo cáo: Phần này cho phép NSD nhập các thông tin đầu vào để kết xuất
báo cáo.

-

Tùy chọn tổng hợp số liệu: Phần này cho phép NSD lựa chọn tùy chọn tổng hợp số
liệu với VKS nào. Hệ thống mặc định tùy chọn tổng hợp số liệu của VKS hiện tại.

Bước 2: Nhập các thông tin để tìm kiếm báo cáo.
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Bước 3: Nhấn nút
. Hệ thống mở màn hình cho phép NSD có thể xem chi
tiết số liệu báo cáo theo tiêu chí đầu vào đã nhập.

II.2.8.5.

Các báo cáo về thống kê tội phạm

Từ menu, NSD nhấp chuột chọn nhóm báo cáo này theo màn hình dưới.

II.2.8.5.1.

Báo cáo thống kê bị can, bị cáo

Từ menu, NSD nhấp chuột chọn báo cáo này theo màn hình dưới.

Bước 1: Ở bên phải màn hình là toàn bộ thông tin cần nhập để tìm kiếm báo cáo, có 3 khối
thông tin cần nhập:
-

Chọn báo cáo: Phần này cho phép NSD chọn biểu mẫu báo cáo.
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-

Tham số báo cáo: Phần này cho phép NSD nhập các thông tin đầu vào để kết xuất
báo cáo.

-

Tùy chọn tổng hợp số liệu: Phần này cho phép NSD lựa chọn tùy chọn tổng hợp số
liệu với VKS nào. Hệ thống mặc định tùy chọn tổng hợp số liệu của VKS hiện tại.

Bước 2: Nhập các thông tin để tìm kiếm báo cáo.

Bước 3: Nhấn nút
. Hệ thống mở màn hình cho phép NSD có thể xem chi
tiết số liệu báo cáo theo tiêu chí đầu vào đã nhập.
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Phụ lục báo cáo theo QĐ 673

Từ menu, NSD nhấp chuột chọn nhóm báo cáo này theo màn hình dưới.

II.2.8.6.1.

Phụ lục báo cáo

Từ menu, NSD nhấp chuột chọn báo cáo này theo màn hình dưới.

Bước 1: Ở bên phải màn hình là toàn bộ thông tin cần nhập để tìm kiếm báo cáo, có 3 khối
thông tin cần nhập:
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-

Chọn báo cáo: Phần này cho phép NSD chọn biểu mẫu báo cáo.

-

Tham số báo cáo: Phần này cho phép NSD nhập các thông tin đầu vào để kết xuất
báo cáo.

-

Tùy chọn tổng hợp số liệu: Phần này cho phép NSD lựa chọn tùy chọn tổng hợp số
liệu với VKS nào. Hệ thống mặc định tùy chọn tổng hợp số liệu của VKS hiện tại.

Bước 2: Nhập các thông tin để tìm kiếm báo cáo.

Bước 3: Nhấn nút
. Hệ thống mở màn hình cho phép NSD có thể xem chi
tiết số liệu báo cáo theo tiêu chí đầu vào đã nhập.
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Báo cáo khác

Từ menu, NSD nhấp chuột chọn nhóm báo cáo này theo màn hình dưới.

II.2.8.7.1.

Báo cáo thống kê giai đoạn xét xử sơ thẩm

Từ menu, NSD nhấp chuột chọn báo cáo này theo màn hình dưới..
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Bước 1: Ở bên phải màn hình là toàn bộ thông tin cần nhập để tìm kiếm báo cáo, có 3 khối
thông tin cần nhập:
Chọn báo cáo: Phần này cho phép NSD chọn biểu mẫu báo cáo.
Tham số báo cáo: Phần này cho phép NSD nhập các thông tin đầu vào để kết xuất báo cáo.
Tùy chọn tổng hợp số liệu: Phần này cho phép NSD lựa chọn tùy chọn tổng hợp số liệu với
VKS nào. Hệ thống mặc định tùy chọn tổng hợp số liệu của VKS hiện tại.

Bước 2: Nhập các thông tin để tìm kiếm báo cáo.

Bước 3: Nhấn nút
. Hệ thống mở màn hình cho phép NSD có thể xem chi
tiết số liệu báo cáo theo tiêu chí đầu vào đã nhập.
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Phân hệ tin tức, hỏi đáp

Chức năng này cho phép NSD quản lý tin tức và hỏi đáp. Để vào phân hệ này, từ trang
chủ, NSD nhấp chọn khối chức năng Tin tức, hỏi đáp như hình dưới.

II.2.9.1.

Chức năng tin tức

Chức năng này cho phép người NSD thêm mới, sửa, xóa được tin bài đã nhập. Từ
menu vào danh mục này theo màn hình sau.

II.2.9.1.1.

Quản trị cá nhân
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Chức năng này cho phép NSD có thể xem, thêm mới, sửa, xóa tin tức và gửi tin lên hệ
thống.
II.2.9.1.1.1. Xem tin

Bước 1: Ngay sau khi vào chức năng Quản lý tin tức, NSD có thể xem toàn bộ các tin tức đã
được đăng lên hệ thống.

Những tin mới nhất được đưa lên đầu trang theo thời điểm đăng tin tức, dưới mỗi bài
tin sẽ có thông tin về tin tức.
VD:
: Thông tin về người đăng tin tức.
: Thông tin về thời điểm đăng tin (ngày giờ đăng tin).
: Thông tin về số lượt người xem tin.
Bước 2: Ở màn hình này NSD có thể xem toàn bộ các tin tức đã được đăng lên hệ thống bằng
cách nhấn chuột vào tiêu đề của từng tin. Chương trình hiển thị chi tiết tin tức mà NSD đã
chọn để xem.
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II.2.9.1.1.2. Thêm mới

Bước 1: Nhấn nút
trên màn hình tin tức, sau đó nhấn nút
hệ thống mở màn hình cho phép NSD thêm tin tức mới:

,

Bước 2: Nhập tiêu đề và nội dung tin tức:

Bước 3: Nhấn nút
để lưu thông tin đã nhập vào CSDL. Chương trình hiển thị
thông báo thêm mới thành công.
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Lưu ý: Sau khi thêm mới thành công, tin sẽ ở trạng thái Chưa gửi.
Các trạng thái khác của tin:
-

Không đăng: Tin bị từ chối đăng bởi người quản trị hệ thống (admin).

-

Đã đăng: Tin đã được duyệt và người quản trị hệ thống đã đăng tin.

-

Chờ duyệt: Tin đã gửi cho quản trị hệ thống, chưa duyệt.

II.2.9.1.1.3. Sửa tin

Bước 1: Nhập thông tin cần tìm kiếm ở màn hình tìm kiếm tin tức, nhấn nút
chương trình hiển thị danh sách các tin tức thỏa mãn tiêu chí cần tìm

Bước 2: Chọn 1 tin tức từ danh sách, khi đó

,

mới hiện sáng và NSD nhấn nút này.

Bước 3: Chương trình hiển thị màn hình cho phép sửa thông tin đã nhập. NSD nhập thông tin
cần sửa và nhấn nút

.
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Bước 4: Chương trình hiển thị thông báo Cập nhật thành công.

Lưu ý: Chỉ được sửa tin khi tin ở trạng thái Chưa gửi. Những tin đã gửi (trạng thái Chờ
duyệt), tin đã được duyệt (trạng thái Đã đăng) hoặc tin bị từ chối đăng (trạng thái Không
đăng) thì NSD không được phép sửa.
II.2.9.1.1.4. Gửi tin

Bước 1: Nhập thông tin cần tìm kiếm ở màn hình tìm kiếm tin tức, nhấn nút
chương trình hiển thị danh sách các tin tức thỏa mãn tiêu chí cần tìm.
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Bước 2: Nhấn đúp chuột vào tin tức muốn gửi ở lưới dữ liệu, chương trình hiển thị chi tiết tin
tức đã nhập.

Bước 3: Đồng ý gửi tin, nhấn nút
, khi đó hệ thống sẽ hiển thị thông báo
thêm mới thành công như hình dưới. Khi đó tin vừa gửi sẽ ở trạng thái Chờ duyệt.

II.2.9.1.1.5. Xóa tin

Bước 1: Nhập thông tin để tìm tin tức muốn xóa ở màn hình tìm kiếm. Sau đó nhấn nút
, hệ thống hiển thị danh sách các tin tức thỏa mãn tiêu chí cần tìm:

Bước 2: Chọn tin tức muốn xóa tại lưới dữ liệu, nhấn chọn nút
màn hình xác nhận xóa như sau:
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để bỏ

Lưu ý: Chỉ được xóa tin khi tin ở trạng thái Chưa gửi. Những tin đã gửi (trạng thái Chờ
duyệt), tin đã được duyệt (trạng thái Đã đăng) hoặc tin bị từ chối đăng (trạng thái Không
đăng) thì NSD không được phép xóa.
II.2.9.1.1.6. Chi tiết

Bước 1: Nhập thông tin để tìm tin tức ở màn hình tìm kiếm. Sau đó nhấn nút
hệ thống hiển thị danh sách các tin tức thỏa mãn tiêu chí cần tìm

,

Bước 2: Nhấn chọn tin tức muốn xem ở dưới lưới dữ liệu, sau đó nhấn nút
xem chi tiết thông tin về tin tức đã chọn

để

II.2.9.2.

Chức năng Hỏi đáp

Chức năng này cho phép NSD đặt câu hỏi, xem, sửa, xóa và trả lời các câu hỏi hiện có
trong hệ thống. Từ menu vào chức năng theo màn hình sau.
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Thêm mới câu hỏi

Bước 1: Nhấn chọn nút

để mở màn hình nhập câu hỏi muốn thêm.

Bước 2: Nhập thông tin của câu hỏi muốn thêm
-

Câu hỏi: Nhập tiêu đề của câu hỏi muốn thêm.

-

Nhóm nội dung: Chọn nhóm nội dung đặt câu hỏi từ danh sách.

-

Nội dung: Nhập nội dung của câu hỏi muốn thêm.

-

Trạng thái trả lời: Lựa chọn cho phép hay không cho phép. Nếu NSD chọn cho phép
thì bất cứ NSD nào cũng có thể trả lời câu hỏi, còn không nút trả lời sẽ bị mờ đi, và
NSD không thể trả lời câu hỏi.

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, NSD nhấn nút
CSDL.
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để tiếp tục thêm mới câu hỏi, nhấn chọn nút

để quay lại màn hình tìm kiếm câu hỏi.
II.2.9.2.2.

Sửa câu hỏi

Bước 1: Nhập thông tin để tìm câu hỏi muốn sửa ở màn hình tìm kiếm hỏi đáp, nhấn chọn nút
, hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu thỏa mãn tiêu chí cần tìm

Bước 2: Chọn câu hỏi cần sửa và nhấn chọn nút
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Bước 3: Hệ thống hiển thị màn hình sửa thông tin như dưới.

Bước 4: Nhập thông tin muốn sửa và nhấn nút
để lưu thông tin vừa sửa vào
CSDL lúc này hệ thống hiện thị thông báo Cập nhật thành công phía trên màn hình

Bước 5: Nhấn chọn nút
II.2.9.2.3.

để quay lại màn hình tìm kiếm câu hỏi.

Xóa câu hỏi

Bước 1: Nhập thông tin để tìm câu hỏi muốn xóa ở màn hình tìm kiếm câu hỏi, nhấn chọn nút
, hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu thỏa mãn tiêu chí cần tìm
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Bước 3: Nhấn chọn nút
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hệ thống hiển

để xóa câu hỏi đã chọn ra khỏi CSDL, nhấn chọn

để bỏ qua lệnh xóa.
Lưu ý: Chỉ xóa được câu hỏi với trường hợp NSD là admin hoặc câu hỏi NSD tạo ra chưa có
câu trả lời.
II.2.9.2.4.

Xem chi tiết câu hỏi

Bước 1: Nhập thông tin để tìm câu hỏi muốn xem chi tiết ở màn hình tìm kiếm hỏi đáp, nhấn
chọn nút

, hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu thỏa mãn tiêu chí cần tìm

Bước 2: Nhấn chọn câu hỏi muốn xem chi tiết tại lưới dữ liệu, nhấn chọn nút
thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết của câu hỏi vừa chọn
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Trả lời câu hỏi

Bước 1: Nhập thông tin để tìm kiếm câu hỏi muốn trả lời tại màn hình tìm kiếm, nhấn chọn
nút

. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các câu hỏi thỏa mãn tiêu chí vừa nhập.

Với những câu hỏi ở trạng thái cho phép trả lời thì khi NSD chọn câu hỏi, nút
được hiện sáng như hình dưới.

Còn không, nút
được phép trả lời.

sẽ

sẽ bị mờ đi như hình dưới, có nghĩa với câu hỏi này NSD không
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hệ thống hiển thị màn hình

, hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin câu trả lời

Bước 4: Nhập thông tin vào các trường để trả lời.
-

Tiêu đề: Nhập tiêu đề câu trả lời, hệ thống mặc định tiêu đề câu trả lời theo cấu trúc
“Re: Tiêu đề câu hỏi”.

-

Nội dung: Nhập nội dung câu trả lời.

Bước 5: Sau khi nhập xong nhấn chọn
để gửi câu trả lời, hệ thống quay về màn
hình danh sách câu trả lời với thông báo cập nhật thông tin thành công.
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để xem toàn bộ các câu trả lời của câu hỏi theo một danh sách tổng thể từ

Xem câu hỏi đã đăng

Chức năng này cho phép NSD xem danh sách các câu hỏi mà mình đã đăng.
Bước 1: Tại màn hình tìm kiếm hệ thống hiển thị tất cả các câu hỏi hiện có trong hệ thống

Bước 2: Nhấn chọn nút
đăng

hệ thống liệt kê tất cả các câu hỏi mà NSD hiện tại đã
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