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CHƯƠNG I. ĐĂNG KÝ/THAY ĐỔI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 

1. Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử 

Đăng nhập vào trang https://hoadondientu.gdt.gov.vn 

Chọn tab: “Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử” 

 

 

Màn hình Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử 

Màn hình Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử gồm 2 khu vực: 

- Khu vực nhập thông tin 

- Khu vực phím chức năng 

Các bước thực hiện: 

- Bước 1: Nhập thông tin của NNT 

+ Nhập Mã số thuế, các trường Tên NNT, Mã cơ quan thuế quản lý, Cơ quan 

thuế quản lý sẽ hiển thị tự động, lấy theo thông tin Đăng ký thuế của NNT 

https://hoadondientu.gdt.gov.vn/
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+ Nhập các thông tin hợp lệ vào ô Người liên hệ, Điện thoại liên hệ, Địa chỉ 

liên hệ, Thư điện tử, Địa danh, Danh sách chứng thư. 

- Bước 2: Chọn hình thức hóa đơn 

+ Hình thức hóa đơn: Cổng điện tử mặc định 

o Có mã của cơ quan thuế 

+ Là trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã không phải trả tiền dịch vụ 

theo khoản 1 Điều 14 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP mặc định là: 

o Có  

- Bước 3: Chọn Hình thức gửi dữ liệu HĐĐT 

+ Người sử dụng có thể chọn, chọn 1 hoặc cả 2 hình thức gửi: 

o Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa 

bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt 

khó khăn. 

o Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động 

tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao. 

- Bước 4 :Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử 

+ Mặc định chọn là  

o Chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn 

- Bước 5 Chọn loại hóa đơn 

NNT chọn loại hóa đơn phù hợp 

- Bước 6 Ký số 

+ Nhập thông tin chứng thư số 

Cắm chữ ký số vào máy tính sẽ hiển thị giao diện Thông tin chứng thư số sử 

dụng gần nhất: 
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Giao diện Chữ ký số 

+ Chọn  để chọn chứng thư số phù hợp, hệ thống hiển thị giao diện 

như sau:  click More choices để chọn Chứng thư đúng, click Ok sau 

đó nhập mật khẩu để Ký số. 

 

+ Nhập địa danh 

+ Click      để xem lại tờ khai trước khi ký gửi 

+ Click  để xóa toàn bộ dữ liệu vừa nhập, nhập mới tờ khai. 

+ Sau khi nhập thành công toàn bộ thông tin, nhấn nút để Ký gửi tờ 

khai. 

- Bước 7: NNT nhận được email của CQT thông báo tiếp nhận tờ khai đăng ký 

Trong thời gian 15 phút kể từ khi nhận được tờ khai đăng ký của NNT, Cổng điện tử 

gửi email thông báo Mẫu số 01/TB-TNĐT về việc tiếp nhận/không tiếp nhận tờ khai 

đăng ký của NNT. 
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- Bước 8: NNT nhận được email của CQT chấp nhận/không chấp nhận đăng ký sử 

dụng HĐĐT 

Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày Cổng điện tử gửi thông báo về việc tiếp 

nhận Mẫu số 01/TB-TNĐT, cơ quan thuế quản lý sẽ gửi thông báo Mẫu số 01/TB-

ĐKĐT về việc chấp nhận/không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. 

 
- Bước 9: NNT nhận được Thông báo tài khoản sử dụng tra cứu HĐĐT trên cổng 

thông tin điện tử của TCT 
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NNT được CQT chấp nhận thông tin đăng ký sử dụng HĐĐT sẽ nhận được email 

thông báo tài khoản sử dụng Cổng điện tử bao gồm tên tài khoản và mật khẩu đăng 

nhập. 

2. Thay đổi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử 

Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, NNT muốn thay đổi đăng ký sử dụng 

hóa đơn thì đăng nhập vào trang https://hoadondientu.gdt.gov.vn, vào chức năng 

Quản lý đăng ký/Thay đổi đăng ký 

Màn hình Đăng ký sử dụng thay đổi hóa đơn điện tử 

- Màn hình Thay đổi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử gồm 2 khu vực: 

+ Khu vực nhập thông tin 

+ Khu vực phím chức năng 

Các bước thực hiện: 

- Bước 1: Nhập thông tin cần thay đổi 

Các thông tin có thể thay đổi bao gồm: Tên NNT, Người liên hệ, Điện thoại liên 

hệ, Địa chỉ liên hệ, Thư điện tử, Hình thức hóa đơn, Hình thức gửi dữ liệu HĐĐT, 

Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn, Loại hóa đơn sử dụng, Chứng thư số. 

- Bước 2: Ký số 

+ Nhập thông tin chứng thư số 

Cắm chữ ký số vào máy tính sẽ hiển thị giao diện Thông tin chứng thư số: 

https://hoadondientu.gdt.gov.vn/
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Giao diện Chữ ký số 

+ Chọn  để chọn chứng thư số phù hợp, Cổng điện tử hiển thị giao 

diện như sau:click More choices để chọn Chứng thư đúng, click Ok sau đó nhập mật 

khẩu để Ký số. 

 

+ Nhập địa danh 

+ Click      để xem lại tờ khai trước khi ký duyệt 

+ Click  để xóa toàn bộ dữ liệu vừa nhập, nhập mới tờ khai. 

+ Sau khi nhập thành công toàn bộ thông tin, nhấn nút để Ký gửi tờ 

khai . 

 

- Trong thời gian 15 phút kể từ khi nhận được tờ khai đăng ký của NNT, Cổng 

điện tử gửi thông báo Mẫu số 01/TB-TNĐT về việc tiếp nhận/không tiếp nhận tờ khai 

đăng ký thay đổi thông tin đăng ký sử dụng của NNT. 

- Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày Cổng điện tử gửi thông báo về 

việc tiếp nhận Mẫu số 01/TB-TNĐT, cơ quan thuế quản lý sẽ gửi thông báo Mẫu số 

01/TB-ĐKĐT về việc chấp nhận/không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. 

- Cổng điện tử thực hiện cập nhật lại quyền sử dụng đối với trường hợp thay đổi 

thông tin từ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã không thu tiền sang các trường 

hợp khác và ngược lại. 

3. Đăng nhập tài khoản NNT 

     Sau khi CQT gửi mail tài khoản và mật khẩu cho NNT, NNT thực hiện truy cập 

trang https://hoadondientu.gdt.gov.vn, chọn “Đăng nhập” 
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Giao diện chính 

 

 

Giao diện màn hình Đăng nhập 

     NNT thực hiện nhập đầy đủ các thông tin: Tên đăng nhập,Mật khẩu,Mã captcha. 

Sau đó nhấn Đăng nhập để thực hiện đăng nhập tài khoản. 
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4. Đăng xuất tài khoản 

Thao tác đăng xuất như sau: 

- Bước 1: Trên màn hình góc bên phải, nhấn biểu tượng mũi tên Đăng 

xuất  Màn hình hiển thị tên nút Đăng xuất. 

- Bước 2: Nhấn Đăng xuất, giao diện NNT được đóng lại, Cổng điện tử hiển thị màn 

hình giao diện NNT. 

5. Quên mật khẩu 

 

Hình 1: Màn hình chức năng quên mật khẩu 

 Thực hiên thao tác quên mật khẩu như sau: 

- Bước 1: Khởi động Cổng điện tử để hiển thị màn hình đăng nhập vào tài khoản NNT 

- Bước 2: Chọn nút chức năng quên mật khẩu 

- Bước 3: Nhập tên đăng nhập và nhấn nút   

- Bước 4: Ký số để ký gửi đến CQT 

- Bước 5: Sau khi ký gửi thành công, mật khẩu mới sẽ được trả về Email của NNT 
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CHƯƠNG II. QUẢN LÝ HỆ THỐNG 

1. Quản lý vai trò  

Đăng nhập vào trang https://hoadondientu.gdt.gov.vn, vào chức năng Quản lý hệ 

thống/Quản lý vai trò 

 
Giao diện Quản lý vai trò 

- Vai trò được sử dụng để gán cho mỗi người dùng và người dùng chỉ được phép 

truy cập, thao tác với các chức năng đã được cấp quyền theo vai trò được gán.  

- Quản trị hệ thống là một vai trò cố định được phép sử dụng tất cả các chức 

năng trên Cổng điện tử. 

- Ban đầu, Quản trị hệ thống là người thực hiện tạo mới và phân quyền cho từng 

vai trò. Mỗi vai trò sẽ được cấp quyền Chỉ đọc, quyền Thao tác các chức năng trên 

Cổng điện tử. 

- Nếu được cấp quyền Chỉ đọc, người dùng chỉ có thể xem thông tin của nội 

dung đó đó. Nếu được cấp quyền Thao tác, người dùng vừa có thể xem thông tin vừa 

có thể thực hiện các chức năng thay đổi dữ liệu của nội dung đó như tạo mới, cập 

nhật, xóa, … Nếu không có quyền nào được tích, người dùng sẽ không thể xem thông 

tin của nội dung đó. 

Màn hình Quản lý vai trò gồm 3 khu vực: 

- Khu vực nhập điều kiện tìm kiếm 

- Khu vực danh sách vai trò 

- Khu vực các phím chức năng 

a) Thêm mới vai trò 

https://hoadondientu.gdt.gov.vn/
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- Bước 1: Tại khu vực phím chức năng, nhấn icon   -> Màn hình hiển thị 

mà hình tạo mới vai trò cho phép người dùng nhập dữ liệu 

 

Màn hình thêm mới vai trò 

- Bước 2: Nhập tên vai trò và tích chọn vào các cột Chỉ đọc, Thao tác tương ứng 

để cấp quyền cho từng tính năng 

- Bước 3: Nhấn Lưu để lưu lại nội dung, hoàn thành tạo mới vai trò hoặc nhấn 

Hủy để hủy bỏ thao tác. 

b) Cập nhật vai trò 

- Bước 1: Chọn một vai trò bên danh sách vai trò, nhấn  nút   

- Bước 2: Cập nhật các thông tin hợp lệ 

- Bước 3:  

+ Nhấn Lưu để lưu lại nội dung hoàn thành cập nhật mới vai trò. 

+ Nhấn Hủy để hủy bỏ thao tác. 

c) Xóa vai trò 
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- Bước 1: Chọn một vai trò, nhấn nút  -> Màn hình hiển thị biểu mẫu xác 

nhận xóa với hai nút Xác nhận và Hủy bỏ 

- Bước 2:  

 
Màn hình Xác nhận 

+ Nhấn Xác nhận để xóa -> bản ghi không còn hiển thị tại danh sách 

+ Nhấn Hủy bỏ để hủy bỏ thao tác. 

d) Tìm kiếm vai trò 

Cổng điện tử hỗ trợ người dùng tìm kiếm Danh sách vai trò theo tiêu chí tìm 

kiếm: Tên vai trò. 

 

- Bước 1: Nhập giá trị tìm kiếm hợp lệ vào ô Tên vai trò 

- Bước 2: Sau khi nhập thành công, nhấn nút Tìm kiếm. Hệ thống hiển thị Danh 

sách các vai trò thỏa mãn tiêu chí vừa nhập. Người dùng có thể nhập vào tất cả các ô 

tiêu chí tìm kiếm hoặc không nhập gía trị nào và nhấn tìm kiếm. Nếu không nhập gì, 

Cổng điện tử sẽ mặc định hiển thị tất cả các tên vai trò có trong hệ thống.Người dùng 

có thể lựa chọn hiển thị danh sách theo 15, 30, 50 bản ghi. 
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- Bước 3: Nhấn nút Bỏ tìm kiếm -> Cổng điện tử mặc định hiển thị tất cả các 

bản ghi có trong hệ thống. 

2. Quản lý người dùng 

Đăng nhập vào trang https://hoadondientu.gdt.gov.vn, vào chức năng Quản lý hệ 

thống/Quản lý người dùng 

 
Giao diện Quản lý người dùng 

Màn hình Quản lý người dùng gồm 3 khu vưc: 

- Khu vực nhập điều kiện tìm kiếm 

- Khu vực danh sách người dùng 

- Khu vực các phím chức năng 

a) Thêm mới người dùng 

- Bước 1: Tại khu vực phím chức năng, nhấn icon   -> Màn hình hiển thị 

biểu mẫu tạo mới vai trò cho phép người dùng nhập dữ liệu 

https://hoadondientu.gdt.gov.vn/
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Màn hình Thông tin chi tiết 

- Bước 2: Nhập Thông tin chi tiết của người dùng. Khi tạo mới một người dùng, 

Cổng điện tử cung cấp chức năng Tạo mật khẩu. Khi nhấn Tạo mật khẩu, Cổng điện 

tử sẽ tự động tạo một mật khẩu ngẫu nhiên thỏa mãn các yêu cầu về mật khẩu gồm 

chữ số, chữ hoa, chữ thường, ký tự đặc biệt.  

- Bước 3: Nhấn Lưu để lưu lại nội dung, hoàn thành tạo mới người dùng hoặc 

nhấn Hủy để hủy bỏ thao tác. 

b) Cập nhật người dùng 

- Bước 1: Chọn 1 tài khoản người dùng tại danh sách, nhấn  nút   

- Bước 2: Cập nhật các thông tin hợp lệ 

- Bước 3:  

+ Nhấn Lưu để lưu lại nội dung hoàn thành cập nhật mới tài khoản người 

dùng. 

+ Nhấn Hủy để hủy bỏ thao tác. 

c) Xóa người dùng 

- Bước 1: : Chọn một tài khoản người dùng tại danh sách, nhấn nút  -> 

Màn hình hiển thị biểu mẫu xác nhận xóa với hai nút Xác nhận và Hủy bỏ 

+ Bước 2:  
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Màn hình Xác nhận 

+ Nhấn Xác nhận để xóa -> bản ghi không còn hiển thị tại danh sách 

+ Nhấn Hủy bỏ để hủy bỏ thao tác. 

d) Tìm kiếm người dùng 

- Cổng điện tử hỗ trợ người dùng tìm kiếm Danh sách tài khoản người dùng với 

các tiêu chí như Tên đăng nhập, Tên người sử dụng 

+ Bước 1: Nhập giá trị tìm kiếm hợp lệ vào ô Tên đăng nhập, Tên người 

dùng. 

+ Bước 2: Sau khi nhập thành công, nhấn nút Tìm kiếm để hiển thị các Danh 

sách người dùng thỏa mãn các tiêu chí vừa nhập. Các tên đăng nhập, tên người sử 

dụng thỏa mãn điều kiện sẽ hiển thị ở khu vực danh sách.Người dùng có thể nhập vào 

tất cả các ô tìm kiếm hoặc không nhập gía trị nào và nhấn tìm kiếm. Nếu không nhập 

gì, Cổng điện tử sẽ mặc định hiển thị tất cả người dùng có trong hệ thống.Người dùng 

có thể lựa chọn hiển thị danh sách theo 15, 30, 50 bản ghi. 

 

+ Bước 3: Nhấn nút Bỏ tìm kiếm -> hệ thống mặc định hiển thị tất cả các bản 

ghi có trong Cổng điện tử. 
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CHƯƠNG III. TRA CỨU 

1. Tra cứu hóa đơn 

Người sử dụng có thể thực hiện tra cứu hóa đơn trên cổng thông tin điện tử bằng 

2 cách:  

Cách 1: Tra cứu hóa đơn không cần đăng nhập vào hệ thống 

Cách 2: Tra cứu hóa đơn khi đăng nhập vào hệ thống. 

1.1.Tra cứu hóa đơn không cần đăng nhập 

Tại Giao diện màn hình chính 

 
Chọn chức năng Tra cứu hóa đơn điện tử (thẻ chuyển màu đỏ) 

Nhập thông tin hóa đơn cần tìm kiếm, nhập Mã Capcha 
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Nhấn Tìm kiếm, xuất hiện kết quả Tra cứu 

 

1.2. Tra cứu hóa đơn khi đã đăng nhập. 

+ Bước 1: Click menu tra cứu  

+ Bước 2: Chọn Tra cứu Hóa đơn 

 

 
 

Xuất hiện giao diện tra cứu hóa đơn, gồm 2 mục: Tra cứu hóa đơn điện tử bán ra 

và Tra cứu hóa đơn điện tử mua vào  

Bước 1 

Bước 2 
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Màn hình Tra cứu hóa đơn 

1.1.1.Tra cứu hóa đơn điện tử bán ra 

Tại giao diện tra cứu hóa đơn điện tử, chọn mục Tra cứu hóa đơn điện tử bán ra, 

xuất hiện màn hình tra cứu hóa đơn điện tử bán ra gồm 3 phần: 

- Tìm kiếm 

- Danh sách hóa đơn điện tử bán ra 

- Các nút chức năng 

 
Màn hình Tra cứu hóa đơn điện tử bán ra 

a.Tìm kiếm 

Cổng điện tử hỗ trợ người dùng Tra cứu hóa đơn theo các tiêu chí Tra 

cứu: Mã số người mua, Trạng thái hóa đơn, Ngày lập hóa đơn, Kết quả kiểm 

tra, Ký hiệu mẫu số hóa đơn, Số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn 
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Thao tác tìm kiếm: 

+ Bước 1: Nhập giá trị tìm kiếm hợp lệ vào ô Mã số người mua, Trạng 

thái hóa đơn (bắt buộc), Ngày lập hóa đơn (bắt buộc), Kết quả kiểm tra (bắt 

buộc), Ký hiệu mẫu số hóa đơn, Số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn  

+ Bước 2: Sau khi nhập thành công, nhấn nút  để hiển thị các 

Danh sách hóa đơn thỏa mãn các tiêu chí vừa nhập.  

Người dùng có thể lựa chọn hiển thị danh sách theo 15, 30, 50 bản ghi. 

+ Bước 3: Nhấn nút   Cổng điện tử mặc định hiển thị tất cả 

các bản ghi có trong hệ thống 

b. Danh sách hóa đơn điện tử bán ra 

Sau khi thực hiện thao tác tìm kiếm, các hóa đơn thỏa mãn điều kiện tìm kiếm sẽ 

hiển thị trong danh sách hóa đơn điện tử bán ra. 

 
Với các hóa đơn thay thế, hóa đơn bị thay thế, hóa đơn điều chỉnh và hóa đơn bị 

điều chỉnh, người dùng có thể xem được hóa đơn liên quan với hóa đơn đã chọn bằng 

cách nhấn  tại cột Hóa đơn liên quan. 
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Chọn biểu tượng X để quay trở về màn hình Tra cứu  

c. Các nút chức năng 

 

 

 

 Thao tác xem hóa đơn:  

+ Bước 1: Chọn hóa đơn muốn xem tại Danh sách hóa đơn 

+ Bước 2: - Nhấn biểu tượng  (Xem hóa đơn), màn hình hiển thị Hóa đơn 

điện tử bán ra 

Xem hóa 

đơn 
In hóa đơn Xuất hóa đơn 
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Hóa đơn điện tử bán ra 

- Nhấn biểu tượng X để đóng màn hình hiển thị hoá đơn và trở về màn 

hình tra cứu 

 Thao tác In hóa đơn 

+ Bước 1: Chọn hóa đơn muốn In tại Danh sách hóa đơn 

+ Bước 2: Nhấn biểu tượng  (In hóa đơn), màn hình hiển thị In Hóa 

đơn điện tử bán ra 
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+ Bước 3:  

 Nếu người sử dụng muốn tải hóa đơn dạng file .pdf về máy tính: 

Tại Máy in đích: Chọn lưu dưới dạng PDF 

- Nhấn nút Lưu để Lưu hóa đơn. 

- Nhấn Hủy để hủy thao tác lưu hóa đơn và trở về màn hình tra cứu 

 Nếu người sử dụng muốn in hóa đơn: 

Tại Máy in đích: Chọn Microsoft Print to PDF  

  
Chọn các thông số: Máy in, số bản in, trang in, .... 

- Nhấn  để thực hiện in hóa đơn 

- Nhấn  để thực hiện hủy in hóa đơn và trở về màn hình 

tra cứu hóa đơn. 
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 Thao tác Xuất hóa đơn:Nhấn biểu tượng  (Xuất hóa đơn), Cổng điện tử 

thực hiện xuất danh sách hóa đơn đã tìm kiếm dưới dạng file có phần mở 

rộng .xlsx 

1.1.2. Tra cứu hóa đơn điện tử mua vào 

Tại giao diện tra cứu hóa đơn điện tử, chọn mục Tra cứu hóa đơn điện tử mua 

vào, xuất hiện màn hình tra cứu hóa đơn điện tử mua vào gồm 3 phần: 

- Tìm kiếm 

- Danh sách hóa đơn điện tử mua vào 

- Các nút chức năng 

 
Màn hình Tra cứu hóa đơn điện tử mua vào 

a. Tìm kiếm 

Cổng điện tử hỗ trợ người dùng Tra cứu hóa đơn theo các tiêu chí Tra 

cứu: Mã số người bán, Trạng thái hóa đơn, Ngày lập hóa đơn, Kết quả kiểm 

tra, Ký hiệu mẫu số hóa đơn, Số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn 

 

Thao tác tìm kiếm: 

+ Bước 1: Nhập giá trị tìm kiếm hợp lệ vào ô Mã số người bán, Trạng thái 

hóa đơn (bắt buộc), Ngày lập hóa đơn (bắt buộc), Kết quả kiểm tra (bắt buộc), 

Ký hiệu mẫu số hóa đơn, Số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn  

+ Bước 2: Sau khi nhập thành công, nhấn nút  để hiển thị các Danh 

sách hóa đơn thỏa mãn các tiêu chí vừa nhập.  
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Người dùng có thể lựa chọn hiển thị danh sách theo 15, 30, 50 bản ghi. 

+ Bước 3: Nhấn nút   Cổng điện tử mặc định hiển thị tất cả 

các bản ghi có trong hệ thống 

b. Danh sách hóa đơn điện tử mua vào 

Sau khi thực hiện thao tác tìm kiếm, các hóa đơn thỏa mãn điều kiện tìm kiếm sẽ 

hiển thị trong danh sách hóa đơn điện tử mua vào.  

 
Với các hóa đơn thay thế, hóa đơn bị thay thế, hóa đơn điều chỉnh và hóa đơn bị 

điều chỉnh, người dùng có thể xem được hóa đơn liên quan với hóa đơn đã chọn bằng 

cách nhấn  tại cột Hóa đơn liên quan. 

 
 

Nhấn biểu tượng X để trở về màn hình Tra cứu 

c) Các nút chức năng 
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 Thao tác xem hóa đơn:   

+ Bước 1: Chọn hóa đơn muốn xem tại Danh sách hóa đơn 

+ Bước 2: Nhấn biểu tượng  (Xem hóa đơn), màn hình hiển thị Hóa đơn điện 

tử  

 
 

Hóa đơn điện tử bán ra 

    Nhấn biểu tượng X để đóng màn hình hiển thị hoá đơn và trở về màn hình tra 

cứu 

Xem hóa 

đơn In hóa đơn Xuất hóa đơn 
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 Thao tác In hóa đơn 

+ Bước 1: Chọn hóa đơn muốn In tại Danh sách hóa đơn 

+ Bước 2: Nhấn biểu tượng  (In hóa đơn), màn hình hiển thị In Hóa 

đơn điện tử bán ra 

 

Màn hình In hóa đơn 

+ Bước 3:  

 Nếu người sử dụng muốn tải hóa đơn dạng file .pdf về máy tính: 

Tại Máy in đích: Chọn lưu dưới dạng PDF 

- Nhấn nút Lưu để Lưu hóa đơn. 

- Nhấn Hủy để hủy thao tác lưu hóa đơn để trở về tra cứu hóa đơn 

 Nếu người sử dụng muốn in hóa đơn: 

Tại Máy in đích: Chọn Microsoft Print to PDF  
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Chọn các thông số: Máy in, số bản in, trang in, .... 

- Nhấn  để thực hiện in hóa đơn 

- Nhấn  để thực hiện hủy in hóa đơn và trở về màn hình 

tra cứu hóa đơn. 

 Thao tác Xuất hóa đơn:Nhấn biểu tượng  (Xuất hóa đơn), Cổng điện tử 

thực hiện xuất danh sách hóa đơn đã tìm kiếm dưới dạng file có phần mở 

rộng .xlsx 

2. Tra cứu bảng tổng hợp 

Bước 1: Click menu tra cứu 

Bước 2: Chọn chức năng Tra cứu hóa đơn 

 

 
 

Xuất hiện màn hình giao diện: 

 

Bước 1 

Bước 2 
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Màn hình Tra cứu dữ liệu bảng tổng hợp 

Tại màn hình giao diện tra cứu dữ liệu bảng tổng hợp gồm 2 phần: 

- Tìm kiếm 

- Danh sách bảng tổng hợp 

2.1. Tìm kiếm 

Cổng điện tử hỗ trợ người dùng Tra cứu dữ liệu bảng tổng hợp theo các 

tiêu chí Tra cứu: 

+ Phương thức: Bổ sung, lần đầu 

+ Loại kỳ dữ liệu: kỳ ngày, kỳ tháng, kỳ quý 

+ Kỳ dữ liệu 

Thao tác tìm kiếm: 

+ Bước 1: Chọn/nhập giá trị hợp lệ tại ô phương thức. Kỳ dữ liệu, loại kỳ 

dữ liệu 

+ Bước 2: Sau khi chọn/nhập thành công, nhấn nút để hiển thị các 

Danh sách bảng tổng hợp thỏa mãn các tiêu chí vừa nhập.  

Người dùng có thể lựa chọn hiển thị danh sách theo 15, 30, 50 bản ghi. 

+ Bước 3: Nhấn nút  Cổng điện tử mặc định hiển thị tất cả 

các bản ghi có trong hệ thống 

2.2. Danh sách bảng tổng hợp 

Sau khi thực hiện thao tác tìm kiếm, Cổng điện tử thể hiện danh sách bảng tổng 

hợp thỏa mãn điều kiện.  

Người dùng có thể chọn bảng tổng hợp nhấn nút  (Xem hóa đơn) để hiển thị 

chi tiết bảng tổng hợp 

3. Tra cứu Thông báo từ CQT 

+ Bước 1: Click menu tra cứu  

+ Bước 2: Chọn Tra cứu Hóa đơn 
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Xuất hiện màn hình giao diện 

 
Màn hình Tra cứu Thông báo từ cơ quan thuế 

Tra cứu Thông báo kiểm tra dữ liệu (Thông báo 01/TB-KTDL) 

Tại giao diện tra cứu Thông báo từ cơ quan thuế, chọn mục Thông báo 01/TB-

KTDL, xuất hiện màn hình tra cứu thông báo gồm 2 phần: 

- Tìm kiếm 

- Danh sách Thông báo 

 

Tìm kiếm 

Bước 1 

Bước 2 
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Cổng điện tử hỗ trợ người dùng Tra cứuThông báo kiểm tra dữ liệu theo 

các tiêu chí Tra cứu:Ngày gửi thông báo, Kết quả thông báo 

 

Thao tác tìm kiếm: 

+ Bước 1: Nhập giá trị tìm kiếm hợp lệ vào ô Ngày gửi thông báo, Kết quả 

thông báo.  

+ Bước 2: Sau khi nhập thành công, nhấn nút để hiển thị các Danh 

sách Thông báo thỏa mãn các tiêu chí vừa nhập.  

Người dùng có thể lựa chọn hiển thị danh sách theo 15, 30, 50 bản ghi. 

+ Bước 3: Nhấn nút  Cổng điện tử mặc định hiển thị tất cả 

các bản ghi có trong hệ thống 

3.1. Danh sách Thông báo kiểm tra dữ liệu 

Sau khi thực hiện thao tác tìm kiếm, các Thông báo thỏa mãn điều kiện tìm kiếm 

sẽ hiển thị trong danh sách thông báo.  

 

Người dùng có thể chọn Thông báo nhấn nút  (Xem thông báo) để hiển thị 

chi tiết Thông báo kiểm tra dữ liệu từ CQT 
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Nhấn biểu tượng X để trở về màn hình Tra cứu 

Tra cứu Thông báo tiếp nhận điện tử (Thông báo 01/TB-TNĐT) 

Tại giao diện tra cứu Thông báo từ cơ quan thuế, chọn mục Thông báo 01/TB-

TNĐT, xuất hiện màn hình tra cứu thông báo gồm 2 phần: 

- Tìm kiếm 

- Danh sách Thông báo 

 

Tìm kiếm 

Cổng điện tử hỗ trợ người dùng Tra cứuThông báo kiểm tra dữ liệu theo 

các tiêu chí Tra cứu:Ngày gửi thông báo, Kết quả thông báo 
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Thao tác tìm kiếm: 

+ Bước 1: Nhập giá trị tìm kiếm hợp lệ vào ô Ngày gửi thông báo, Kết quả 

thông báo.  

+ Bước 2: Sau khi nhập thành công, nhấn nút để hiển thị các Danh 

sách hóa đơn thỏa mãn các tiêu chí vừa nhập.  

Người dùng có thể lựa chọn hiển thị danh sách theo 15, 30, 50 bản ghi. 

+ Bước 3: Nhấn nút  Cổng điện tử mặc định hiển thị tất cả 

các bản ghi có trong hệ thống 

3.2. Danh sách Thông báo tiếp nhận đăng ký sử dụng 

Sau khi thực hiện thao tác tìm kiếm, các Thông báo thỏa mãn điều kiện tìm kiếm 

sẽ hiển thị trong Danh sách .  

 

Người dùng có thể chọn Thông báo nhấn nút  (Xem thông báo) để hiển thị 

chi tiết Thông báo tiếp nhận điện tử từ CQT 
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Chi tiết thông báo tiếp nhận điện tử từ cơ quan thuế 

Nhấn biểu tượng X để trở về màn hình Tra cứu 

Tra cứu Thông báo đăng ký điện tử (Thông báo 01/TB-ĐKĐT) 

Tại giao diện tra cứu Thông báo từ cơ quan thuế, chọn mục Thông báo 01/TB-

ĐKĐT, xuất hiện màn hình tra cứu thông báo gồm 2 phần: 

- Tìm kiếm 

- Danh sách Thông báo 

 

Giao diện Tra cứu Thông báo đăng ký điện tử 

Tìm kiếm 

Cổng điện tử hỗ trợ người dùng Tra cứuThông báo đăng ký điện tử theo 

các tiêu chí Tra cứu:Ngày gửi thông báo, Kết quả thông báo 
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Thao tác tìm kiếm: 

+ Bước 1: Nhập giá trị tìm kiếm hợp lệ vào ô Ngày gửi thông báo, Kết quả 

thông báo.  

+ Bước 2: Sau khi nhập thành công, nhấn nút để hiển thị các Danh 

sách hóa đơn thỏa mãn các tiêu chí vừa nhập.  

Người dùng có thể lựa chọn hiển thị danh sách theo 15, 30, 50 bản ghi. 

+ Bước 3: Nhấn nút  Cổng điện tử mặc định hiển thị tất cả 

các bản ghi có trong hệ thống 

3.3. Danh sách Thông báo đăng ký sử dụng 

Sau khi thực hiện thao tác tìm kiếm, các Thông báo thỏa mãn điều kiện tìm kiếm 

sẽ hiển thị trong Danh sách .  

 

Người dùng có thể chọn Thông báo nhấn nút  (Xem thông báo) để hiển thị 

chi tiết Thông báo đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử  
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Chi tiết thông báo đăng ký điện tử 

Nhấn biểu tượng X để trở về màn hình Tra cứu 

3.4. Tra cứu Thông báo sai sót điện tử (Thông báo 01/TB-SSĐT) 

Tại giao diện tra cứu Thông báo từ cơ quan thuế, chọn mục Thông báo 01/TB-

SSĐT, xuất hiện màn hình tra cứu thông báo gồm 2 phần: 

- Tìm kiếm 

- Danh sách Thông báo 

 

Tìm kiếm 

Cổng điện tử hỗ trợ người dùng Tra cứuThông báo sai sót điện tử theo các 

tiêu chí Tra cứu:Ngày gửi thông báo, Kết quả thông báo 
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Thao tác tìm kiếm: 

+ Bước 1: Nhập giá trị tìm kiếm hợp lệ vào ô Ngày gửi thông báo, Kết quả 

thông báo.  

+ Bước 2: Sau khi nhập thành công, nhấn nút để hiển thị các Danh 

sách hóa đơn thỏa mãn các tiêu chí vừa nhập.  

Người dùng có thể lựa chọn hiển thị danh sách theo 15, 30, 50 bản ghi. 

+ Bước 3: Nhấn nút  Cổng điện tử mặc định hiển thị tất cả 

các bản ghi có trong hệ thống 

3.5. Danh sách Thông báo sai sót điện tử 

Sau khi thực hiện thao tác tìm kiếm, các Thông báo thỏa mãn điều kiện tìm kiếm 

sẽ hiển thị trong Danh sách .  

 

Người dùng có thể chọn Thông báo nhấn nút  (Xem thông báo) để hiển thị 

chi tiết Thông báo sai sót điện tử từ CQT 

 
Chi tiết thông báo sai sót điện tử từ cơ quan thuế 

Nhấn biểu tượng X để trở về màn hình Tra cứu 

Tra cứu Thông báo chuyển đổi sử dụng hóa đơn (Thông báo 01/TB-KTT) 
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Tại giao diện tra cứu Thông báo từ cơ quan thuế, chọn mục Thông báo 01/TB-

KTT, xuất hiện màn hình tra cứu thông báo gồm 2 phần: 

- Tìm kiếm 

- Danh sách Thông báo 

 

Giao diện Tra cứu Thông báo chuyển đổi sử dụng hóa đơn 

Tìm kiếm 

Cổng điện tử hỗ trợ người dùng Tra cứuThông chuyển đổi sử dụng hóa 

đơn theo các tiêu chí Tra cứu:Ngày gửi thông báo, Kết quả thông báo 

 

Thao tác tìm kiếm: 

+ Bước 1: Nhập giá trị tìm kiếm hợp lệ vào ô Ngày gửi thông báo, Kết quả 

thông báo.  

+ Bước 2: Sau khi nhập thành công, nhấn nút để hiển thị các Danh 

sách hóa đơn thỏa mãn các tiêu chí vừa nhập.  

Người dùng có thể lựa chọn hiển thị danh sách theo 15, 30, 50 bản ghi. 

+ Bước 3: Nhấn nút  Cổng điện tử mặc định hiển thị tất cả 

các bản ghi có trong hệ thống 

3.6. Danh sách Thông báo chuyển đổi sử dụng hóa đơn 

Sau khi thực hiện thao tác tìm kiếm, các Thông báo thỏa mãn điều kiện tìm kiếm 

sẽ hiển thị trong Danh sách .  

 

Người dùng có thể chọn Thông báo nhấn nút  (Xem thông báo) để hiển thị 

chi tiết Thông báo chuyển đổi sử dụng hóa đơn từ CQT 
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Chi tiết thông báo chuyển đổi sử dụng hóa đơn 

Nhấn biểu tượng X để trở về màn hình Tra cứu 

3.7. Tra cứu Thông báo hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh(01-

1/QTr-HĐĐT) 

Tại giao diện tra cứu Thông báo từ cơ quan thuế, chọn mục 01-1/QTr-HĐĐT, 

xuất hiện màn hình tra cứu thông báo gồm 2 phần: 

- Tìm kiếm 

- Danh sách Thông báo 

 

Giao diện Tra cứu Thông báo hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh 

Tìm kiếm 

Cổng điện tử hỗ trợ người dùng Tra cứu Thông báo hóa đơn từng lần phát 

sinh theo các tiêu chí Tra cứu: Ngày gửi thông báo, Kết quả thông báo 

 

Thao tác tìm kiếm: 

+ Bước 1: Nhập giá trị tìm kiếm hợp lệ vào ô Ngày gửi thông báo, Kết quả 

thông báo.  
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+ Bước 2: Sau khi nhập thành công, nhấn nút để hiển thị các Danh 

sách hóa đơn thỏa mãn các tiêu chí vừa nhập.  

Người dùng có thể lựa chọn hiển thị danh sách theo 15, 30, 50 bản ghi. 

+ Bước 3: Nhấn nút  Cổng điện tử mặc định hiển thị tất cả 

các bản ghi có trong hệ thống 

3.8. Danh sách Thông báo hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh 

Sau khi thực hiện thao tác tìm kiếm, các Thông báo thỏa mãn điều kiện tìm kiếm 

sẽ hiển thị trong Danh sách .  

 

Người dùng có thể chọn Thông báo nhấn nút  (Xem thông báo) để hiển thị 

chi tiết Thông báo Thông báo hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh từ CQT 

 
Chi tiết Thông báo hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh  

Nhấn biểu tượng X để trở về màn hình Tra cứu 
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4. Tra cứu doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử 

Để tra cứu doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 

123/2020/NĐ-CP. Người sử dụng chọn “Tra cứu DN đăng ký sử dụng HĐĐT”. 

 
- Nhập MST cần tra cứu 

- Nhập mã captcha 

- Nếu người nộp thuế đã đăng ký sử dụng HĐĐT và cơ quan thuế đã có thông 

báo về việc chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT thì Cổng điện tử hiển thị kết quả tra 

cứu là đã đăng ký sử dụng HĐĐT theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. 

- Nếu người nộp thuế chưa đăng ký sử dụng HĐĐT hoặc đã đăng ký nhưng cơ 

quan thuế có thông báo về việc không chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT thì Cổng 

điện tử hiển thị kết quả tra cứu là chưa sử dụng HĐĐT theo quy định tại Nghị định số 

123/2020/NĐ-CP. 

CHƯƠNG IV. CHỨC NĂNG DANH MỤC 

1. Danh mục khách hàng 

Bước 1: Vào menu Quản lý danh mục 

Bước 2: Chọn Danh mục khách hàng 

 

Xuất hiện hộp thoại danh mục khách hàng 

Bước 1 
Bước 2 
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Màn hình Danh mục khách hàng 

Màn hình Danh mục khách hàng gồm 4 phần: 

- Tìm kiếm 

- Danh sách khách hàng 

- Thông tin chi tiết 

- Các nút chức năng 

a) Tìm kiếm: 

Cổng điện tử hỗ trợ người dùng tìm kiếm Danh mục khách hàng theo các tiêu 

chí tìm kiếm Mã khách hàng, Mã số thuế NNT, Tên khách hàng, Tên NNT 

 

Màn hình Tìm kiếm danh mục khách hàng 

 Thao tác tìm kiếm: 

- Bước 1: Nhập giá trị tìm kiếm hợp lệ vào ô Mã khách hàng, Mã số thuế NNT, 

Tên khách hàng, Tên NNT 

- Bước 2: Sau khi nhập thành công, nhấn nút   để hiển thị các Danh 

sách khách hàng thỏa mãn các tiêu chí vừa nhập. Các khách hàng thỏa mãn điều kiện 

sẽ hiển thị ở khu vực danh sách. 

Chú ý: Người dùng có thể nhập vào tất cả các ô tìm kiếm hoặc không nhập giá trị 

nào và nhấn tìm kiếm. Nếu không nhập gì, Cổng điện tử sẽ mặc định hiển thị tất cả các 

tên khách hàng có trong hệ thống. 
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Người dùng có thể lựa chọn hiển thị danh sách theo 15, 30, 50 bản ghi. 

 

- Bước 3: Nhấn nút  Cổng điện tử mặc định hiển thị tất cả các 

bản ghi có trong hệ thống. 

b) Danh sách khách hàng 

Hiển thị thông tin cuả tất cả các khách hàng; tại Danh sách khách hàng, người 

dùng có thể chọn 1 bản ghi để thao tác với các chức năng tương ứng: Sửa, Xoá 

 

c) Thông tin chi tiết: 

Tại Thông tin chi tiết, cho phép người dùng nhập các thông tin cần thiết và thao tác 

với các chức năng tương ứng: Thêm mới, Lưu, Sửa 

 

Màn hình Thông tin chi tiết 

d,   Các nút chức năng 

 

 

 

Thêm mới Sửa Xóa Nhập từ file 
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Các nút chức năng 

 Thao tác Thêm mới như sau: 

- Bước 1: Tại khu vực phím chức năng, nhấn nút   (Thêm mới)  Màn hình 

hiển thị biểu mẫu tạo mới khách hàng cho phép người dùng nhập dữ liệu 

 

- Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin trong khung Thông tin chi tiết 

- Bước 3: Nhấn Lưu để lưu lại nội dung, hoàn thành Thêm mới  hoặc nhấn Hủy 

để hủy bỏ thao tác. 

 Thao tác Sửa như sau: 

- Bước 1: Chọn 1 khách hàng trong Danh sách, nhấn nút (Sửa) 
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- Bước 2: Cập nhật các thông tin hợp lệ 

- Bước 3:  

+ Nhấn Lưu để lưu lại nội dung hoàn thành cập nhật mới vai trò. 

+ Nhấn Hủy để hủy bỏ thao tác. 

 Thao tác Xoá như sau: 

- Bước 1: Chọn một khách hàng trong Khung Danh sách, nhấn nút  
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 Màn hình hiển thị biểu mẫu xác nhận xóa với hai nút Xác nhận và Hủy. 

 

- Bước 2:  

+ Nhấn Xác nhận để xóa -> bản ghi không còn hiển thị tại danh sách 

+ Nhấn Hủy để hủy bỏ thao tác. 

 Thao tác Nhập từ file như sau: 

- Bước 1: Click (tải file mẫu), Cổng điện tử hiển thị màn hình Tải file Danh 

sách khách hàng, NNT có thể chọn Tải file mẫu hoặc Chọn file có sẵn từ máy tính: 
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Màn hình tải file danh sách khách hàng 

+ Click Tải file mẫu , Cổng điện tử tự động tải xuống file template cho 

phép người dùng import danh sách khách hàng 

+ Hoặc click Chọn, mở hộp thoại chọn file từ máy tính đang làm việc , 

sau khi chọn file thành công hiển thị tên file lên ô File. 

- Bước 2: Click Tải lên để tải file danh sách khách hàng, Cổng điện tử hiển thị 

danh sách vừa tải lên. Nút Lưu, Huỷ 

+ Click Lưu để insert thêm khách hàng 

+ Click Huỷ  hiển thị popup Xác nhận huỷ. Nhấn Xác nhận để huỷ 

Tải lên, nhấn Huỷ để đóng popup xác nhận huỷ 

- Bước 3: Click Huỷ để đóng hộp thoại Tải file 

2. Danh mục hàng hóa 

Bước 1: Vào menu Quản lý danh mục 

Bước 2: Chọn Danh mục khách hàng 

 

Xuất hiện giao diện Danh mục hàng hóa 

Bước 1 

Bước 2 
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Màn hình Danh mục hàng hóa 

Màn hình Danh mục hàng hoá gồm 4 phần: 

- Tìm kiếm 

- Danh sách hàng hoá 

- Thông tin chi tiết 

- Các nút chức năng 

a) Tìm kiếm: 

Cổng điện tử hỗ trợ người dùng tìm kiếm Danh mục hàng hoá theo các tiêu chí 

tìm kiếm: Mã hàng hoá dịch vụ, Tên hàng hoá dịch vụ. 

 

Màn hình Tìm kiếm danh mục hàng hóa 

 Thao tác tìm kiếm: 

- Bước 1: Nhập giá trị tìm kiếm hợp lệ vào ô Mã hàng hoá dịch vụ, Tên hàng 

hoá dịch vụ. 

- Bước 2: Sau khi nhập thành công, nhấn nút  để hiển thị các Danh 

sách hàng hoá thỏa mãn các tiêu chí vừa nhập. Các bản ghi thỏa mãn điều kiện sẽ 

hiển thị ở khu vực danh sách. 

Chú ý: Người dùng có thể nhập vào tất cả các ô tìm kiếm hoặc không nhập giá trị 

nào và nhấn tìm kiếm. Nếu không nhập gì, Cổng điện tử sẽ mặc định hiển thị tất cả tên  

hàng hoá có trong hệ thống. 

Người dùng có thể lựa chọn hiển thị danh sách theo 15, 30, 50 bản ghi. 
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- Bước 3: Nhấn nút  -> Cổng điện tử mặc định hiển thị tất cả các 

bản ghi có trong hệ thống. 

b) Danh sách hàng hoá 

Hiển thị thông tin của tất cả hàng hoá; tại Danh sách hàng hoá, người dùng có thể 

chọn 1 bản ghi để thao tác với các chức năng tương ứng: Sửa, Xoá 

 

Danh mục hàng hóa 

c) Thông tin chi tiết 

Tại Thông tin chi tiết, cho phép người dùng nhập các thông tin cần thiết và thao 

tác với các chức năng tương ứng: Thêm mới, Lưu, Sửa 

 

Thông tin chi tiết 

d,   Các nút chức năng 
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Các nút chức năng 

 Thao tác Thêm mới như sau: 

- Bước 1: Tại khu vực phím chức năng, nhấn nút   (Thêm mới)  Màn hình 

hiển thị biểu mẫu tạo mới hàng hoá cho phép người dùng nhập dữ liệu 

 

- Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin trong khung Thông tin chi tiết 

- Bước 3: Nhấn Lưu để lưu lại nội dung, hoàn thành Thêm mới  hoặc nhấn Hủy 

để hủy bỏ thao tác. 

 Thao tác Sửa như sau: 

- Bước 1: Chọn 1 khách hàng trong Khung Danh sách, nhấn  nút   (Sửa) 

Thêm mới Sửa Xóa Nhập từ file 
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- Bước 2: Cập nhật các thông tin hợp lệ 

- Bước 3:  

+ Nhấn Lưu để lưu lại nội dung hoàn thành cập nhật mới hàng hoá. 

+ Nhấn Hủy để hủy bỏ thao tác. 

 Thao tác Xoá như sau: 

- Bước 1: : Chọn một bản ghi trong Khung Danh sách, nhấn nút   Màn 

hình hiển thị biểu mẫu xác nhận xóa với hai nút Xác nhận và Hủy 
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- Bước 2:  

+ Nhấn Xác nhận để xóa  bản ghi không còn hiển thị tại danh sách 

+ Nhấn Hủy để hủy bỏ thao tác. 

 Thao tác Import như sau: 

 

Hộp thoại Tải file danh sách hàng hóa 

- Bước 1: Click , Cổng điện tử hiển thị popup Tải file Danh sách hàng hoá, 

NNT có thể chọn Tải file mẫu hoặc Chọn file có sẵn từ máy tính: 

+ Click Tải file mẫu , Cổng điện tử tự động tải xuống file template cho 

phép người dùng import danh sách khách hàng 

+ Hoặc click Chọn  , mở hộp thoại chọn file từ máy máy tính đang làm 

việc, sau khi chọn file thành công hiển thị tên file lên ô File. 

- Bước 2: Click Tải lên để tải file danh sách hànghoá, Cổng điện tử hiển thị danh 

sách vừa tải lên. Nút Lưu, Huỷ 

+ Click Lưu để chèn thêm hàng hoá 

+ Click Huỷ hiển thị hộp thoại Xác nhận huỷ. Nhấn Xác nhận để huỷ 

Tải lên, nhấn Huỷ để đóng hộp thoại xác nhận huỷ 

- Bước 3: Click Huỷ để đóng hộp thoại Import 

3. Danh mục ký hiệu hóa đơn 

Bước 1: Vào menu Quản lý danh mục 

Bước 2: Chọn Danh mục khách hàng 

 

Xuất hiện màn hình Danh mục ký hiệu hóa đơn 

Bước 1 

Bước 2 
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Màn hình Danh mục ký hiệu hóa đơn 

Màn hình Danh mục hàng hoá gồm 4 phần: 

- Tìm kiếm 

- Danh sách Danh mục ký hiệu hóa đơn 

- Thông tin chi tiết 

- Các nút chức năng 

a) Tìm kiếm: 

Cổng điện tử hỗ trợ người dùng tìm kiếm Danh mục ký hiệu hàng hóa theo các 

tiêu chí tìm kiếm: Loại hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn 

 

 Thao tác tìm kiếm: 

- Bước 1: Nhập giá trị tìm kiếm hợp lệ vào ô Loại hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn 

- Bước 2: Sau khi nhập, nhấn nút  để hiển thị Danh sách ký hiệu hóa 

đơn thỏa mãn các tiêu chí vừa nhập. Các bản ghi thỏa mãn điều kiện sẽ hiển thị ở khu 

vực danh sách. 

Người dùng có thể nhập vào tất cả các ô tìm kiếm hoặc không nhập giá trị nào và 

nhấn . Nếu không nhập gì, Cổng điện tử sẽ mặc định hiển thị tất cả tên ký 

hiệu hóa đơn có trong hệ thống. 
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Người dùng có thể lựa chọn hiển thị danh sách theo 15, 30, 50 bản ghi. 

 

- Bước 3: Nhấn nút  Cổng điện tử mặc định hiển thị tất cả các bản 

ghi có trong hệ thống. 

b) Danh sách ký hiệu hóa đơn 

Hiển thị thông tin của tất cả ký hiệu hóa đơn; tại khung Danh sách, người 

dùng có thể chọn 1 bản ghi để thao tác với các chức năng tương ứng: Xoá 

 

c) Thông tin chi tiết: 

Tại Thông tin chi tiết, cho phép người dùng nhập các thông tin cần thiết và thao 

tác với các chức năng tương ứng: Thêm mới, Lưu, Hủy 

 

d,   Các nút chức năng 

 

 

Các nút chức năng 

 Thao tác Thêm mới như sau: 

Thêm mới 
Xóa 



53 

 

 

- Bước 1: Tại khu vực phím chức năng, nhấn icon   Màn hình hiển thị 

biểu mẫu tạo mới ký hiệu hóa đơn cho phép người dùng nhập dữ liệu 

 

- Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin trong khung Thông tin cho tiết 

- Bước 3: Nhấn  để lưu lại nội dung, hoàn thành Thêm mới hoặc nhấn 

 để hủy bỏ thao tác. 

 Thao tác Xoá như sau: 

- Bước 1: : Chọn một bản ghi trong Khung Danh sách, nhấn nút  Màn 

hình hiển thị biểu mẫu xác nhận xóa với hai nút Xác nhận và Hủy. 

 

- Bước 2:  

+ Nhấn  để xóa -> bản ghi không còn hiển thị tại danh sách 
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+ Nhấn  để hủy bỏ thao tác. 
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CHƯƠNG IV. QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 

1. Lập hóa đơn mới 

1.1. Màn hình giao diện 

Bước 1:  Click menu Quản lý hóa đơn 

Bước 2: Chọn Lập hóa đơn mới    Cổng điện tử hiển thị giao diện Lập mới hóa đơn 

điện tử  

 

 

 
Giao diện chung Lập mới hóa đơn 

 

1.2. Lập mới hóa đơn Giá trị gia tăng 

 
- Bước 1: Chọn Loại hóa đơn: Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng, nhập các thông 

tin bắt buộc còn lại. 

- Bước 2: Nhấnhiển thị màn hình Hóa đơn giá trị gia 

tăng 

 

Bước 1 Bước 2 
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Giao diện lập mới hóa đơn giá trị gia tăng 

- Bước 3: Nhập các thông tin vào hóa đơn 

+ Nhấn để xem trước hóa đơn, hiển thị hóa đơn Giá trị gia tăng 

bao gồm các thông tin đã nhập. 
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Nhấn X: để đóng hóa đơn 

+ Nhấn  để thực hiện lưu tạm hóa đơn. Hiển thị mẫu hóa đơn giá trị 

gia tăng bao gồm chức năng Lập mới hóa đơn điện tử. 

+ Nhấn lập mới hóa đơn điện tử: quay trở về màn hình 

Lập mới hóa đơn. 

+ Nhấn  để trình lên phụ trách hoặc người quản lý, hiển thị hộp 

thoại Trình phê duyệt 
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Hộp thoại Trình phê duyệt 

+ Nhấn để hủy bỏ thao tác Trình phê duyệt 

+ Chọn người phụ trách 

+ Nhấn Hóa đơn được gửi sang tài khoản của người phụ trách phê 

duyệt. Cổng điện tử thông báo Trình phê duyệt thành công đồng thời hiển 

thị mẫu hóa đơn Giá trị gia tăng bao gồm chức năng Lập mới hóa đơn điện 

tử. 

+ Nhấn lập mới hóa đơn điện tử: quay trở về màn hình Lập mới hóa đơn. 

+ Nhấn để ký và gửi hóa đơn lên CQT cấp mã 

+ Nhấn Cổng điện tử sẽ xóa hết các thông tin đã nhập trước đó để 

nhập lại mới hóa đơn khác. 

+ Nhấn để trở về màn hình Lập mới hóa đơn điện tử. 

Chú ý:  

1) Trường hợp HĐĐT không đảm bảo thông tin theo quy định, Cổng điện 

tử tự động tạo thông báo kết quả kiểm tra dữ liệu hóa đơn điện tử 

(Mẫu số 01/TB-KTDL), ký nhân danh Tổng cục Thuế và gửi NNT. 
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2) Trường hợp HĐĐT đảm bảo thông tin theo quy định, Cổng điện tử 

thực hiện cấp mã hóa đơn và gửi cho NNT  
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1.3. Lập mới hóa đơn Bán hàng 

 

Màn hình lập mới hóa đơn bán hàng 

- Bước 1: Chọn Loại hóa đơn: Hóa đơn điện tử bán hàng, nhập các thông tin bắt 

buộc còn lại. 
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- Bước2: Nhấn  hiển thị màn hình Hóa đơn bán hàng  

 

Giao diện lập mới hóa đơn bán hàng 

- Bước 3: Nhập các thông tin vào hóa đơn 

+ Nhấn để xem trước hóa đơn, hiển thị hóa đơn Bán hàng  
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Nhấn X: để đóng hóa đơn 

+ Nhấn để thực hiện lưu tạm hóa đơn. Hiển thị mẫu hóa đơn 

bán hàng bao gồm chức năng Lập mới hóa đơn điện tử. 

+ Nhấn lập mới hóa đơn điện tử: quay trở về màn 

hình Lập mới hóa đơn. 

+ Nhấn  để trình lên phụ trách hoặc người quản lý,  hiển thị 

hộp thoại Trình phê duyệt 
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Hộp thoại Trình phê duyệt 

o Nhấn để hủy bỏ thao tác Trình phê duyệt 

o Chọn người phụ trách 

o Nhấn : Hóa đơn được gửi sang tài khoản của người 

phụ trách phê duyệt. Cổng điện tử thông báo Trình phê duyệt thành 

công đồng thời hiển thị mẫu Hóa đơn bán hàng bao gồm chức năng 

Lập mới hóa đơn điện từ. 

o Nhấn lập mới hóa đơn điện tử: quay trở về màn hình Lập mới hóa 

đơn. 

+ Nhấn để ký và gửi hóa đơn lên CQT, hiển thị màn hình Thông 

tin chứng thư để kí số 

 
o Chọnnhập mã Pin 

 
o Chọn Đăng nhập (login) Hóa đơn đó đã được phê duyệt thành 

công (trạng thái xử lý là Đã phê duyệt) 

+ Nhấn Cổng điện tử sẽ xóa hết các thông tin đã nhập trước đó 
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để nhập lại mới hóa đơn khác. 

+ Nhấn để trở về màn hình Lập mới hóa đơn điện tử. 

 

1.4. Lập Hóa đơn bán tài sản công 

 
- Bước 1: Chọn Loại hóa đơn: Hóa đơn bán tài sản công, nhập các thông tin 

bắt buộc còn lại. 

- Bước 2: Nhấn  hiển thị màn hình Lập Hóa đơn bán tài sản 

công 
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Màn hình Lập hóa đơn bán tài sản công 

- Bước 3: Nhập các thông tin vào Hóa đơn 

+ Nhấn để xem trước hóa đơn, hiển thị Hóa đơn bán tài sản 

công bao gồm các thông tin đã nhập. 

 

+ Nhấn  để lưu tạm hóa đơn, Hiển thị mẫu Hóa đơn bán tài sản công. Nhấn 

lập mới hóa đơn điện tử: quay trở về màn hình Lập mới hóa đơn. 

+ Nhấn hiển thị hộp thoại Trình phê duyệt bao gồm danh 

sách người phê duyệt và chức năng Trình phê duyệt/ Hủy. 

 
Giao diện Trình phê duyệt 

o Chọn người phụ trách 

o Nhấn : Hóa đơn được gửi sang tài khoản của người 

phụ trách phê duyệt. Cổng điện tử thông báo Trình phê duyệt thành 

công đồng thời hiển thị mẫu Hóa đơn bán tài sản công bao gồm chức 

năng Lập mới hóa đơn điện từ. 

o Nhấn lập mới hóa đơn điện tử: quay trở về màn 

hình Lập mới hóa đơn. 

o Nhấn : Hủy bỏ thao tác Trình phê duyệt 
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+ Nhấn để ký và gửi hóa đơn lên CQT, hiển thị màn hình Thông 

tin chứng thư để kí số 

 
o Nhấn Đồng ý Chọn nhập mã Pin 

 
o Chọn Đăng nhập  Hóa đơn đó đã được phê duyệt thành công 

(trạng thái xử lý là Đã phê duyệt) 

 
 

+ Nhấn Cổng điện tử sẽ xóa hết các thông tin đã nhập trước đó 

để nhập lại mới hóa đơn khác. 

+ Nhấn            để trở về màn hình Lập mới hóa đơn điện tử. 
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1.5. Lập Hóa đơn bán hàng dự trữ Quốc gia 

 
- Bước 1: Chọn Loại hóa đơn: Hóa đơn bán hàng dự trữ Quốc gia, nhập các 

thông tin bắt buộc còn lại. 

- Bước 2: Nhấn  hiển thị màn hình Lập Hóa đơn bán hàng dự 

trữ Quốc gia 

 

Màn hình Lập hóa đơn bán hàng dự trữ Quốc gia 

- Bước 3: Nhập các thông tin vào Hóa đơn 

+ Nhấn để xem trước hóa đơn, hiển thị Hóa đơn bán hàng dự 

trữ quốc gia bao gồm các thông tin đã nhập. 

+ Nhấn để lưu tạm hóa đơn, Hiển thị mẫu Hóa đơn bán tài sản 

công. Nhấn lập mới hóa đơn điện tử: quay trở về màn hình Lập mới hóa 

đơn. 

+ Nhấn hiển thị hộp thoại Trình phê duyệt bao gồm danh 

sách người phê duyệt và chức năng Trình phê duyệt/ Hủy. 
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Giao diện Trình phê duyệt 

o Chọn người phụ trách 

o Nhấn : Hóa đơn được gửi sang tài khoản của 

người phụ trách phê duyệt. Cổng điện tử thông báo Trình phê duyệt 

thành công đồng thời hiển thị mẫu Hóa đơn bán tài sản công bao gồm 

chức năng Lập mới hóa đơn điện từ. 

o Nhấn lập mới hóa đơn điện tử: quay trở về màn 

hình Lập mới hóa đơn. 

o Nhấn hủy: Hủy bỏ thao tác Trình phê duyệt 

+ Nhấn để ký và gửi hóa đơn lên CQT, hiển thị màn hình Thông 

tin chứng thư để kí số 

 
+ Nhấn Đồng ý, Chọn nhập mã Pin 
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+ Chọn Đăng nhập (login) Hóa đơn đó đã được phê duyệt thành công 

(trạng thái xử lý là Đã phê duyệt), chọn Nhập mới hóa đơn điện tử để trở 

lạ màn hình nhập mới hóa đơn 

 

Hóa đơn Bán hàng dụ trữ quốc gia đã ký gửi 

+ Nhấn Cổng điện tử sẽ xóa hết các thông tin đã nhập trước đó để 

nhập lại mới hóa đơn khác. 

+ Nhấn để trở về màn hình Lập mới hóa đơn điện tử. 

1.6. Lập mới Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 

 

 

- Bước 1: Chọn Loại hóa đơn: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, nhập các 

thông tin bắt buộc còn lại. 

- Bước 2: Nhấn để hiển thị màn hình lập Phiếu xuất kho kiêm vận 

chuyển nội bộ  
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Giao diện Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 

- Bước 3: Nhập các thông tin vào Phiếu 

+ Nhấn để xem trước hóa đơn, hiển thị Phiếu xuất kho kiêm vận 

chuyển nội bộ bao gồm các thông tin đã nhập. 

 

Giao diện  Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 

Nhấn X: để đóng hóa đơn 

+ Nhấn để lưu tạm và Hiển thị mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận 
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chuyển nội bộ bao gồm chức năng Lập mới hóa đơn điện tử. Nhấn Lập mới 

hóa đơn điển tử để quay trở về màn hình Lập mới hóa đơn. 

+ Nhấn hiển thị hộp thoại Trình phê duyệt bao gồm danh sách người phê 

duyệt và chức năng Trình phê duyệt/ Hủy. 

 
Giao diện Trình phê duyệt 

o Nhấn hủy: Hủy bỏ thao tác Trình phê duyệt 

o Chọn người phụ trách 

o Nhấn Hóa đơn được gửi sang tài khoản của người 

phụ trách phê duyệt. Cổng điện tử thông báo Trình phê duyệt thành 

công đồng thời hiển thị mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội 

bộ 

+ Nhấn Lập mới hóa đơn điện tử để quay trở về màn hình Lập mới hóa 

đơn. 

+ Nhấn để ký và gửi hóa đơn lên CQT, hiển thị màn hình Thông 

tin chứng thư để kí số 

 
+ Nhấn Đồng ý để nhập mã Pin 
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+ Chọn Đăng nhập  Hóa đơn đó đã được phê duyệt thành công (trạng 

thái xử lý là Đã phê duyệt), chọn  để trở về Lập mới 

hóa đơn 

 

 

+ Nhấn Cổng điện tử sẽ xóa hết các thông tin đã nhập trước đó 

để nhập lại mới hóa đơn khác. 

+ Nhấn để trở về màn hình Lập mới hóa đơn điện tử. 



73 

 

 

1.7. Lập mới Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý 

 
 

- Bước 1: Chọn Loại hóa đơn: Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý, nhập các 

thông tin bắt buộc còn lại. 

- Bước 2: Nhấn Lập hóa đơn, hiển thị màn hình Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại 

lý

 

Giao diện Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý 

- Bước 3: Nhập các thông tin vào Phiếu 

+ Nhấn để xem trước hóa đơn, hiển thị Phiếu xuất kho gửi 

bán hàng đại lý bao gồm các thông tin đã nhập. 
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Giao diện Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý 

Nhấn X: để đóng hóa đơn 

+ Nhấn để lưu tạm và Hiển thị mẫu Phiếu xuất kho gửi bán 

hàng đại lý 

+ Nhấn   để quay trở về màn hình Lập mới hóa đơn. 

+ Nhấn hiển thị hộp thoại Trình phê duyệt bao gồm danh 

sách người phê duyệt và chức năng Trình phê duyệt/ Hủy. 

 

Giao diện Trình phê duyệt 

o Nhấn hủy: Hủy bỏ thao tác Trình phê duyệt 

o Chọn người phụ trách 

o Nhấn Hóa đơn được gửi sang tài khoản của người 

phụ trách phê duyệt. Cổng điện tử thông báo Trình phê duyệt thành 

công đồng thời hiển thị mẫu Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý 
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Nhấn để quay trở về màn hình Lập mới hóa đơn. 

+ Nhấn để ký và gửi hóa đơn lên CQT, hiển thị màn hình Thông 

tin chứng thư để kí số 

 
o Nhấn Đồng ý để nhập mã Pin 

 
+ Chọn Đăng nhập (Login) Hóa đơn đó đã được phê duyệt thành công 

(trạng thái xử lý là Đã phê duyệt), nhấn Lập hóa đơn điện tử để trở về màn 

hình nhập mới Hóa đơn 

+ Nhấn Cổng điện tử sẽ xóa hết các thông tin đã nhập trước đó 

để nhập lại mới hóa đơn khác. 

+ Nhấn để trở về màn hình Lập mới hóa đơn điện tử. 

2. Lập hóa đơn thay thế 

2.1. Màn hình giao diện 

- Bước 1:  Click menu Quản lý hóa đơn 

- Bước 2: Chọn Lập hóa đơn thay thế 
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Cổng điện tử hiển thị giao diện Lập hóa đơn thay thế  

 
Giao diện chung Lập hóa đơn thay thế 

2.2. Lập hóa đơn thay thế Hóa đơn giá trị gia tăng 

 
- Bước 1: Chọn Loại hóa đơn: Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng. Nhập các thông 

tin bắt buộc còn lại. 

Chú ý: Mẫu số hóa đơn bị thay thế phải cùng loại với ký hiệu mẫu số hóa 

đơn thay thế. 

- Bước 2: Nhấn Lập hóa đơn, hiển thị màn hình Hóa đơn giá trị gia tăng  

Bước 1 
Bước 2 
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-  

Giao diện thay thế hóa đơn giá trị gia tăng 

- Bước 3: Nhập các thông tin vào hóa đơn để thay thế hóa đơn cần thay thế. 

+ Nhấn để xem trước hóa đơn, hiển thị hóa đơn mới Giá trị 

gia tăng bao gồm các thông tin đã nhập thay thế. 
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   Giao diện thay thế hóa đơn giá trị gia tăng 

Nhấn X: để đóng hóa đơn 

+ Nhấn Lưu tạm để thực hiện lưu tạm hóa đơn. Hiển thị mẫu hóa đơn giá 

trị gia tăng. Nhấn Lập hóa đơn thay thế quay trở về màn hình Lập hóa đơn 

thay thế. 

+ Nhấn  để trình lên phụ trách hoặc người quản lý, hiển thị 

hộp thoại Trình phê duyệt  
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Hộp thoại Trình phê duyệt 

o Nhấn để hủy bỏ thao tác Trình phê duyệt 

o Chọn người phụ trách 

o Nhấn : Hóa đơn được gửi sang tài khoản của người 

phụ trách phê duyệt. Cổng điện tử thông báo Trình phê duyệt thành 

công đồng thời hiển thị mẫu hóa đơn Giá trị gia tăng bao gồm chức 

năng Lập mới hóa đơn điện tử. 

o Nhấn lập mới hóa đơn điện tử: quay trở về màn hình Lập mới hóa 

đơn. 

+ Nhấn để ký và gửi hóa đơn lên CQT, hiển thị màn hình Thông 

tin chứng thư để kí số 

 
o Chọn Đồng ý nhập mã Pin 
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o Chọn Đăng nhập  Hóa đơn đó đã được phê duyệt thành công 

(trạng thái xử lý là Đã phê duyệt) 

 

+ Nhấn Cổng điện tử sẽ xóa hết các thông tin đã nhập trước đó 

để nhập lại hóa đơn thay thế khác. 

+ Nhấn để trở về màn hình Lập hóa đơn thay thế. 
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2.3. Lập hóa đơn thay thế Hóa đơn Bán hàng 

 

- Bước 1: Chọn Loại hóa đơn: Hóa đơn điện tử bán hàng, nhập các thông tin bắt 

buộc còn lại. 

Chú ý: Mẫu số hóa đơn bị thay thếphải cùng loại với ký hiệu mẫu số hóa 

đơn thay thế 

- Bước 2: Nhấn Lập hóa đơn, hiển thị màn hình Hóa đơn Bán hàng  

 
Giao diện thay thế hóa đơn bán hàng 

- Bước 3: Nhập các thông tin vào hóa đơn để thay thế hóa đơn cần thay thế. 

+ Nhấn để hiển thị hóa đơn Bán hàng thay thế bao gồm các 

thông tin đã nhập thay thế 
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Giao diện thay thế hóa đơn Bán hàng 

Nhấn X: để đóng hóa đơn 

+ Nhấn Lưu tạm để thực hiện lưu tạm hóa đơn. Hiển thị mẫu hóa đơn giá 

trị gia tăng. Nhấn Lập hóa đơnthay thế quay trở về màn hình Lập hóa đơn 

thay thế. 

+ Nhấn  để trình lên phụ trách hoặc người quản lý, hiển thị hộp 

thoại Trình phê duyệt 
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+  

Hộp thoại Trình phê duyệt 

o Nhấn để hủy bỏ thao tác Trình phê duyệt 

o Chọn người phụ trách 

o Nhấn : Hóa đơn được gửi sang tài khoản của người 

phụ trách phê duyệt. Cổng điện tử thông báo Trình phê duyệt thành 

công đồng thời hiển thị mẫu hóa đơn Giá trị gia tăng bao gồm chức 

năng Lập mới hóa đơn điện tử. 

o Nhấn lập mới hóa đơn điện tử: quay trở về màn hình Lập mới hóa 

đơn. 

+ Nhấn để ký và gửi hóa đơn lên CQT, hiển thị màn hình Thông 

tin chứng thư để kí số 

 
Chọn Đồng ý đểnhập mã Pin 
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Chọn Đăng nhập  Hóa đơn đó đã được phê duyệt thành công (trạng 

thái xử lý là Đã phê duyệt) 

 
+ Nhấn Cổng điện tử sẽ xóa hết các thông tin đã nhập trước đó để 

nhập lại mới hóa đơn thay thế khác. 

+ Nhấn để trở về màn hình Lập hóa đơn thay thế 
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2.4. Lập hóa đơn thay thế Hóa đơn Bán tài sản công 

 
- Bước 1: Chọn Loại hóa đơn: Hóa đơn bán tài sản công, nhập các thông tin bắt 

buộc còn lại. 

Chú ý: Mẫu số hóa đơn bị thay thế phải cùng loại với ký hiệu mẫu số hóa 

đơn thay thế. 

- Bước 2: Nhấn Lập hóa đơn, hiển thị màn hình Hóa đơn Bán tài sản công 

 

Giao diện thay thế hóa đơn bán hàng 

- Bước 3: Nhập các thông tin vào hóa đơn để thay thế hóa đơn cần thay thế. 

+ Nhấn để hiển thị hóa đơn Bán hàng thay thế bao gồm các 

thông tin đã nhập thay thế 
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Giao diện thay thế hóa đơn Bán tài sản công 

Nhấn X: để đóng hóa đơn 

+ Nhấn để thực hiện lưu tạm hóa đơn. Hiển thị mẫu hóa đơn giá 

trị gia tăng. 

+ Nhấn  quay trở về màn hình Lập hóa đơn thay thế. 

+ Nhấn  để trình lên phụ trách hoặc người quản lý, hiển thị hộp 

thoại Trình phê duyệt 

+  

Hộp thoại Trình phê duyệt 

o Nhấn để hủy bỏ thao tác Trình phê duyệt 

o Chọn người phụ trách 
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o Nhấn : Hóa đơn được gửi sang tài khoản của người phụ trách phê 

duyệt. Cổng điện tử thông báo Trình phê duyệt thành công đồng 

thời hiển thị mẫu hóa đơn Giá trị gia tăng bao gồm chức năng Lập 

mới hóa đơn điện tử. 

o Nhấn lập mới hóa đơn điện tử: quay trở về màn hình Lập mới hóa 

đơn. 

+ Nhấn để ký và gửi hóa đơn lên CQT, hiển thị màn hình Thông 

tin chứng thư để kí số 

 
Chọn Đồng ý để nhập mã Pin 

 
Chọn Đăng nhập  Hóa đơn đó đã được phê duyệt thành công (trạng 

thái xử lý là Đã phê duyệt) 
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Hóa đơn thay thế Hóa đơn bán tài sản công 

+ Nhấn Cổng điện tử sẽ xóa hết các thông tin đã nhập trước đó để 

nhập lại mới hóa đơn thay thế khác. 

+ Nhấn để trở về màn hình Lập hóa đơn thay thế 

2.5. Lập hóa đơn thay thế Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia 
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- Bước 1: Chọn Loại hóa đơn: Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia, nhập các 

thông tin bắt buộc còn lại. 

Chú ý: Mẫu số hóa đơn bị thay thế phải cùng loại với ký hiệu mẫu số hóa 

đơn thay thế. 

Bước 2: Nhấn Lập hóa đơn, hiển thị màn hình Hóa đơn Bán hàng dự trữ 

quốc gia 

 

 Giao diện thay thế hóa đơn bán hàng 

- Bước 3: Nhập các thông tin vào hóa đơn để thay thế hóa đơn cần thay thế. 

+ Nhấn để hiển thị hóa đơn Bán hàng thay thế bao gồm các 

thông tin đã nhập thay thế 
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Giao diện thay thế hóa đơn Bán hàng dự trữ quốc gia 

Nhấn X: để đóng hóa đơn 

+ Nhấn để thực hiện lưu tạm hóa đơn. Hiển thị mẫu hóa đơn 

bán hàng dự trữ quốc gia. 

+ Nhấn  quay trở về màn hình Lập hóa đơn thay thế. 

+ Nhấn  để trình lên phụ trách hoặc người quản lý, hiển thị hộp 

thoại Trình phê duyệt 

 

Hộp thoại Trình phê duyệt 

o Nhấn để hủy bỏ thao tác Trình phê duyệt 
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o Chọn người phụ trách 

o Nhấn : Hóa đơn được gửi sang tài khoản của người 

phụ trách phê duyệt. Cổng điện tử thông báo Trình phê duyệt thành 

công đồng thời hiển thị mẫu hóa đơn Giá trị gia tăng bao gồm chức 

năng Lập mới hóa đơn điện tử. 

o Nhấn lập mới hóa đơn điện tử: quay trở về màn hình Lập mới hóa 

đơn. 

+ Nhấn để ký và gửi hóa đơn lên CQT, hiển thị màn hình Thông 

tin chứng thư để kí số 

 
ChọnĐồng ý để nhập mã Pin 

 
Chọn Đăng nhập  Hóa đơn đó đã được phê duyệt thành công (trạng 

thái xử lý là Đã phê duyệt), nhấn Lập hóa đơn thay thế để trở về màn hình 

lập hóa đơn thay thế ban đầu 
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Hóa đơn thay thế Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia đã ký gửi 

+ Nhấn Cổng điện tử sẽ xóa hết các thông tin đã nhập trước đó để 

nhập lại mới hóa đơn thay thế khác. 

Nhấn để trở về màn hình Lập hóa đơn thay thế 
 

2.6. Lập thay thế Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 

 
 

- Bước 1: Chọn Loại hóa đơn: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, nhập các 

thông tin bắt buộc còn lại. 

Chú ý: Mẫu số hóa đơn bị thay thế phải cùng loại với ký hiệu mẫu số hóa 

đơn thay thế. 

- Bước 2: Nhấn Lập hóa đơn, hiển thị màn hình Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển 

nội bộ  
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Giao diện thay thế Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 

- Bước 3: Nhập các thông tin vào hóa đơn để thay thế hóa đơn cần thay thế. 

+ Nhấn Xem hóa đơn: Xem trước hóa đơn, hiển thị Phiếu xuất kho kiêm 

vận chuyển nội bộ bao gồm các thông tin đã nhập thay thế. 

 

Giao diện thay thế Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 

Nhấn X: để đóng hóa đơn 

+ Nhấn để thực hiện lưu tạm hóa đơn. Hiển thị mẫu hóa Phiếu 
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xuất kho kiêm vận chuyển hàng nội bộ. Nhấn Lập hóa đơn thay thế quay 

trở về màn hình Lập hóa đơn thay thế. 

+ Nhấn  để trình lên phụ trách hoặc người quản lý, hiển thị 

hộp thoại Trình phê duyệt 

 

Hộp thoại Trình phê duyệt 

o Nhấn để hủy bỏ thao tác Trình phê duyệt 

o Chọn người phụ trách 

o Nhấn : Hóa đơn được gửi sang tài khoản của người 

phụ trách phê duyệt. Cổng điện tử thông báo Trình phê duyệt thành 

công đồng thời hiển thị mẫu hóa đơn Giá trị gia tăng bao gồm chức 

năng Lập mới hóa đơn điện tử. 

o Nhấn lập thay thế hóa đơn điện tử: quay trở về màn hình Lập thay 

thế hóa đơn. 

+ Nhấn để ký và gửi hóa đơn lên CQT, hiển thị màn hình Thông 

tin chứng thư để kí số 

 
Chọn Đồng ý nhập mã Pin 
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Chọn Đăng nhập  Hóa đơn đó đã được phê duyệt thành công (trạng 

thái xử lý là Đã phê duyệt), nhấn Nhập thay thế hóa đơn để trở về màn 

hình nhập thay thế hóa đơn ban đầu. 

 

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng nội bộ 

+ Nhấn Cổng điện tử sẽ xóa hết các thông tin đã nhập trước đó để 

nhập lại mới hóa đơn thay thế khác. 
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+ Nhấn để trở về màn hình Lập hóa đơn thay thế 

2.7. Lập mới thay thế Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý 

 
- Bước 1: Chọn Loại hóa đơn: Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý, nhập các 

thông tin bắt buộc còn lại. 

Chú ý: Mẫu số hóa đơn bị thay thế phải cùng loại với ký hiệu mẫu số hóa 

đơn thay thế. 

- Bước 2: Nhấn Lập hóa đơn, hiển thị màn hình Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại 

lý 

 

Giao diện thay thế Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý 

- Bước 3: Nhập các thông tin vào hóa đơn để thay thế hóa đơn cần thay thế. 

+ Nhấn để xem trước Phiếu xuất kho, hiển thị Phiếu xuất kho 

gửi bán hàng đại lý bao gồm các thông tin đã nhập thay thế. 

Nhấn X: để đóng hóa đơn 
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Giao diện thay thế Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý 

+ Nhấn để thực hiện lưu tạm hóa đơn. Hiển thị mẫu hóa Phiếu 

xuất kho kiêm vận chuyển hàng nội bộ. Nhấn  quay trở về màn 

hình Lập hóa đơn thay thế. 

+ Nhấn  để trình lên phụ trách hoặc người quản lý, hiển thị 

hộp thoại Trình phê duyệt 

 

Hộp thoại Trình phê duyệt 

o Nhấn để hủy bỏ thao tác Trình phê duyệt 

o Chọn người phụ trách 

o Nhấn  : Hóa đơn được gửi sang tài khoản của người 

phụ trách phê duyệt. Cổng điện tử thông báo Trình phê duyệt thành 

công đồng thời hiển thị mẫu phiếu xuất kho. Nhấn lập thay thế hóa 

đơn điện tử: quay trở về màn hình Lập hóa đơn thay thế. 
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+ Nhấn để ký và gửi hóa đơn lên CQT, hiển thị màn hình Thông 

tin chứng thư để kí số 

 
Chọn Đồng ý để nhập mã Pin 
 

 

Chọn Đăng nhập Phiếu xuất kho đó đã được phê duyệt thành công 

(trạng thái xử lý là Đã phê duyệt) 

 

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng nội bộ 
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+ Nhấn Cổng điện tử sẽ xóa hết các thông tin đã nhập trước đó để 

nhập lại mới hóa đơn thay thế khác. 

+ Nhấn để trở về màn hình Lập hóa đơn thay thế 

3. Lập hóa đơn điều chỉnh 

3.1. Màn hình giao diện 

- Bước 1:  Click menu Quản lý hóa đơn 

- Bước 2: Chọn Lập hóa đơn điều chỉnh 

 

 

 

Cổng điện tử hiển thị giao diện Lập hóa đơn điều chỉnh  

 
Giao diện chung Lập hóa đơn thay thế 

Bước 1 

Bước 2 
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3.2. Lập hóa đơn điều chỉnh Hóa đơn Giá trị gia tăng 

 

- Bước 1: Chọn Loại hóa đơn: Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng, nhập các thông 

tin bắt buộc còn lại. 

Chú ý: Mẫu số hóa đơn đã tồn tại trong Cổng điện tử để điều chỉnh các thông 

tin thành hóa đơn mới. Nếu mẫu số hóa đơn không trùng với Kí hiệu mẫu số thì 

không thể điều chỉnh. 

- Bước 2: Nhấn Lập hóa đơn, hiển thị màn hình Hóa đơn giá trị gia tăng gồm các 

thông tin của hóa đơn cũ  

 

Giao diện điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng 

- Bước 3: Nhập các thông tin mới muốn điều chỉnh vào hóa đơn 

+ Nhấn Xem hóa đơn: Xem trước hóa đơn, hiển thị hóa đơn Giá trị gia tăng 

bao gồm các thông tin đã được điều chỉnh. 
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Giao diện điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng 

Nhấn X: để đóng hóa đơn 

+ Nhấn để thực hiện lưu tạm hóa đơn. Hiển thị mẫu hóa đơn giá 

trị gia tăng. 

+ Nhấn  quay trở về màn hình Lập hóa đơn điều chỉnh. 

+ Nhấn  để trình lên phụ trách hoặc người quản lý, hiển thị hộp 

thoại Trình phê duyệt 
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Hộp thoại Trình phê duyệt 

o Nhấn để hủy bỏ thao tác Trình phê duyệt 

o Chọn người phụ trách 

o Nhấn : Hóa đơn được gửi sang tài khoản của người 

phụ trách phê duyệt. Cổng điện tử thông báo Trình phê duyệt thành 

công đồng thời hiển thị mẫu hóa đơn Giá trị gia tăng bao gồm chức 

năng Lập mới hóa đơn điện tử. 

o Nhấn lập mới hóa đơn điện tử: quay trở về màn hình Lập mới hóa 

đơn. 

+ Nhấn để ký và gửi hóa đơn lên CQT, hiển thị màn hình Thông 

tin chứng thư để kí số 

 
Chọn Đồng ý nhập mã Pin 
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Chọn Đăng nhập  Hóa đơn đó đã được phê duyệt thành công (trạng 

thái xử lý là Đã phê duyệt), nhấn Lập hóa đơn điều chỉnh để trở về màn 

hình lập hóa đơn điều chỉnh ban đầu 

+ Nhấn Cổng điện tử sẽ xóa hết các thông tin đã nhập trước đó để 

nhập lại mới hóa đơn điều chỉnh khác. 

+ Nhấn để trở về màn hình Lập hóa đơn điều chỉnh 

3.3. Lập hóa đơn điều chỉnh Hóa đơn bán hàng 

 
- Bước 1: Chọn Loại hóa đơn: Hóa đơn bán hàng, nhập các thông tin bắt buộc 

còn lại. 

Chú ý: Mẫu số hóa đơn đã tồn tại trong Cổng điện tử để điều chỉnh các thông 

tin thành hóa đơn mới. Nếu mẫu số hóa đơn không trùng với Kí hiệu mẫu số thì 

không thể điều chỉnh. 

- Bước 2: Nhấn Lập hóa đơn, hiển thị màn hình Hóa đơn Bán hàng gồm các 

thông tin của hóa đơn cũ  
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Giao diện điều chỉnh hóa đơn Bán hàng 

- Bước 3: Nhập các thông tin mới muốn điều chỉnh vào hóa đơn 

+ Nhấn Xem hóa đơn: Xem trước hóa đơn, hiển thị hóa đơn Bán hàng bao 

gồm các thông tin đã được điều chỉnh. 

Nhấn X: để đóng hóa đơn 

 

Giao diện điều chỉnh hóa đơn Bán hàng 

+ Nhấn để thực hiện lưu tạm hóa đơn. Hiển thị mẫu hóa đơn 

bán hàng.Nhấn  quay trở về màn hình Lập hóa đơn điều chỉnh. 

+ Nhấn  để trình lên phụ trách hoặc người quản lý, hiển thị 

hộp thoại Trình phê duyệt 

 

Hộp thoại Trình phê duyệt 

o Nhấn để hủy bỏ thao tác Trình phê duyệt 

o Chọn người phụ trách 

o Nhấn : Hóa đơn được gửi sang tài khoản của người 
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phụ trách phê duyệt. Cổng điện tử thông báo Trình phê duyệt thành 

công đồng thời hiển thị mẫu hóa đơn bán hàng bao gồm chức năng 

Lập hóa đơn điều chỉnh. 

o Nhấn lập hóa đơn điều chỉnh: quay trở về màn hình Lập hóa đơn 

điều chỉnh. 

+ Nhấn để ký và gửi hóa đơn lên CQT, hiển thị màn hình Thông 

tin chứng thư để kí số 

 
o Chọn Đồng ý để nhập mã Pin 

 
o Chọn Đăng nhập (Login) Hóa đơn đó đã được phê duyệt thành 

công (trạng thái xử lý là Đã phê duyệt), nhấn Lập hóa đơn điều 

chỉnh để trở về màn hình lập hóa đơn điều chỉnh ban đầu 

+ Nhấn Cổng điện tử sẽ xóa hết các thông tin đã nhập trước đó 

để nhập lại mới hóa đơn điều chỉnh khác. 

+ Nhấn để trở về màn hình Lập hóa đơn điều chỉnh 
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3.4. Lập hóa đơn điều chỉnh Hóa đơn bán tài sản công 

- Bước 1: Chọn Loại hóa đơn: Hóa đơn bán hàng, nhập các thông tin bắt buộc còn 

lại. 

Chú ý: Mẫu số hóa đơn đã tồn tại trong Cổng điện tử để điều chỉnh các thông 

tin thành hóa đơn mới. Nếu mẫu số hóa đơn không trùng với Kí hiệu mẫu số thì 

không thể điều chỉnh. 

- Bước 2: Nhấn Lập hóa đơn, hiển thị màn hình Hóa đơn Bán tài sản công gồm 

các thông tin của hóa đơn cũ  

 
Giao diện điều chỉnh hóa đơn Bán hàng 

- Bước 3: Nhập các thông tin mới muốn điều chỉnh vào hóa đơn 

+ Nhấn : Xem trước hóa đơn, hiển thị hóa đơn Bán tài sản công bao 

gồm các thông tin đã được điều chỉnh. 
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Giao diện điều chỉnh hóa đơn Bán tài sản công 

Nhấn X: để đóng hóa đơn 

+ Nhấn để thực hiện lưu tạm hóa đơn. Hiển thị mẫu hóa đơn 

bán bán tài sản công 

+ Nhấn  quay trở về màn hình Lập hóa đơn điều chỉnh. 

+ Nhấn  để trình lên phụ trách hoặc người quản lý, hiển thị hộp 

thoại Trình phê duyệt 

 

Hộp thoại Trình phê duyệt 
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o Nhấn để hủy bỏ thao tác Trình phê duyệt 

o Chọn người phụ trách 

o Nhấn : Hóa đơn được gửi sang tài khoản của người 

phụ trách phê duyệt. Cổng điện tử thông báo Trình phê duyệt thành 

công đồng thời hiển thị mẫu hóa đơn bán hàng bao gồm chức năng 

Lập hóa đơn điều chỉnh. 

o Nhấn lập hóa đơn điều chỉnh: quay trở về màn hình Lập hóa đơn 

điều chỉnh. 

+ Nhấn để ký và gửi hóa đơn lên CQT, hiển thị màn hình Thông 

tin chứng thư để kí số 

 
Chọn Đồng ý để nhập mã Pin 

 
Chọn Đăng nhập  (Login)  Hóa đơn đó đã được phê duyệt thành công 

(trạng thái xử lý là Đã phê duyệt), nhấn Lập hóa đơn điều chỉnh để trở về 

màn hình lập hóa đơn điều chỉnh ban đầu 

+ Nhấn Cổng điện tử sẽ xóa hết các thông tin đã nhập trước đó để 
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nhập lại mới hóa đơn điều chỉnh khác. 

+ Nhấn để trở về màn hình Lập hóa đơn điều chỉnh 

3.5. Lập hóa đơn điều chỉnh Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia 

 
- Bước 1: Chọn Loại hóa đơn: Hóa đơn bán hàng, nhập các thông tin bắt buộc còn 

lại. 

Chú ý: Mẫu số hóa đơn đã tồn tại trong Cổng điện tử để điều chỉnh các thông 

tin thành hóa đơn mới. Nếu mẫu số hóa đơn không trùng với Kí hiệu mẫu số thì 

không thể điều chỉnh. 

- Bước 2: Nhấn Lập hóa đơn, hiển thị màn hình Hóa đơn Bán hàng dự trữ quốc 

gia gồm các thông tin của hóa đơn cũ 

 
Giao diện điều chỉnh hóa đơn Bán hàng dự trữ quốc gia 

- Bước 3: Nhập các thông tin mới muốn điều chỉnh vào hóa đơn 

+ Nhấn : Xem trước hóa đơn, hiển thị hóa đơn Bán hàng dự trữ 

quốc gia bao gồm các thông tin đã được điều chỉnh. 
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Hóa đơn Bán hàng dự trữ quốc gia 

Nhấn X: để đóng hóa đơn 

+ Nhấn để thực hiện lưu tạm hóa đơn. Hiển thị mẫu hóa đơn 

bán hàng dự trữ quốc gia 

+ Nhấn  quay trở về màn hình Lập hóa đơnđiều chỉnh. 

+ Nhấn  để trình lên phụ trách hoặc người quản lý, hiển thị hộp 

thoại Trình phê duyệt 

 

Hộp thoại Trình phê duyệt 

o Nhấn để hủy bỏ thao tác Trình phê duyệt 

o Chọn người phụ trách 

o Nhấn : Hóa đơn được gửi sang tài khoản của người 

phụ trách phê duyệt. Cổng điện tử thông báo Trình phê duyệt thành 
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công đồng thời hiển thị mẫu hóa đơn bán hàng bao gồm chức năng 

Lập hóa đơn điều chỉnh. 

o Nhấn lập hóa đơn điều chỉnh: quay trở về màn hình Lập hóa đơn 

điều chỉnh. 

+ Nhấn để ký và gửi hóa đơn lên CQT, hiển thị màn hình Thông 

tin chứng thư để kí số 

 
Chọn Đồng ý để nhập mã Pin 

 

 

Chọn Đăng nhập  Hóa đơn đó đã được phê duyệt thành công (trạng 

thái xử lý là Đã phê duyệt), nhấn Lập hóa đơn điều chỉnh để trở về màn 

hình lập hóa đơn điều chỉnh ban đầu 
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+ Nhấn Cổng điện tử sẽ xóa hết các thông tin đã nhập trước đó để 

nhập lại mới hóa đơn điều chỉnh khác. 

+ Nhấn để trở về màn hình Lập hóa đơn điều chỉnh 

3.6. Lập điều chỉnh Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 

 
- Bước 1: Chọn Loại hóa đơn: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, nhập các 

thông tin bắt buộc còn lại. 
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Chú ý: Mẫu số hóa đơn đã tồn tại trong Cổng điện tử để điều chỉnh thành hóa 

đơn khác. Nếu mẫu số hóa đơn không trùng với Kí hiệu mẫu số thì không thể 

thay thế. 

- Bước 2: Nhấn Lập hóa đơn, hiển thị màn hình Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển 

nội bộ gồm các thông tin của phiếu xuất kho cũ  

 

Giao diện thay thế Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 

- Bước 3: Nhập các thông tin mới muốn điều chỉnh vào hóa đơn 

+ Nhấn Xem hóa đơn: Xem trước hóa đơn, hiển thị Phiếu xuất kho kiêm vận 

chuyển nội bộ bao gồm các thông tin đã nhập điều chỉnh. 

Nhấn X: để đóng hóa đơn 

+ Nhấn để thực hiện lưu tạm hóa đơn. Hiển thị mẫu Phiếu xuất 

kho kiêm vận chuyển nội bộ. Nhấn  quay trở về màn hình Lập 

hóa đơnđiều chỉnh. 

+ Nhấn  để trình lên phụ trách hoặc người quản lý, hiển thị hộp 

thoại Trình phê duyệt 

 

Hộp thoại Trình phê duyệt 

o Nhấn để hủy bỏ thao tác Trình phê duyệt 
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o Chọn người phụ trách 

o Nhấn : Phiếu xuất kho được gửi sang tài khoản của 

người phụ trách phê duyệt. Cổng điện tử thông báo Trình phê duyệt 

thành công đồng thời hiển thị mẫu hóa đơn bán hàng bao gồm chức 

năng Lập hóa đơn điều chỉnh. 

o Nhấn lập hóa đơn điều chỉnh: quay trở về màn hình Lập hóa đơn 

điều chỉnh. 

+ Nhấn để ký và gửi hóa đơn lên CQT, hiển thị màn hình Thông 

tin chứng thư để kí số 

 
Chọn Đồng ý nhập mã Pin 
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+ Nhấn Cổng điện tử sẽ xóa hết các thông tin đã nhập trước đó để 

nhập lại mới hóa đơn điều chỉnh khác. 

+ Nhấn để trở về màn hình Lập hóa đơn điều chỉnh 

3.7. Lập điều chỉnh Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý 

 
- Bước 1: Chọn Loại hóa đơn: Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý, nhập các 

thông tin bắt buộc còn lại. 
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 Chú ý: Mẫu số hóa đơn đã tồn tại trong Cổng điện tử để điều chỉnh 

thành hóa đơn khác. Nếu mẫu số hóa đơn không trùng với Kí hiệu mẫu 

số thì không thể thay thế. 

- Bước 2: Nhấn Lập hóa đơn, hiển thị màn hình Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại 

lý gồm các thông tin của hóa đơn cũ  

 

Giao diện thay thế Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý 

- Bước 3: Nhập các thông tin mới muốn điều chỉnh vào Phiếu xuất 

+ Nhấn Xem hóa đơn: Xem trước Phiếu xuất, hiển thị Phiếu xuất kho gửi bán 

hàng đại lý bao gồm các thông tin đã nhập điều chỉnh 
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Giao diện thay thế Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý 

Nhấn X: để đóng hóa đơn 

+ Nhấn để thực hiện lưu tạm Phiếu xuất. Hiển thị mẫu Phiếu 

xuất kho kiêm bán hàng đại lý. Nhấn  quay trở về màn hình 

Lập hóa đơnđiều chỉnh. 

+ Nhấn  để trình lên phụ trách hoặc người quản lý, hiển thị 

hộp thoại Trình phê duyệt 

 

Hộp thoại Trình phê duyệt 

o Nhấn để hủy bỏ thao tác Trình phê duyệt 

o Chọn người phụ trách 

o Nhấn : Phiếu xuất được gửi sang tài khoản của người 

phụ trách phê duyệt. Cổng điện tử thông báo Trình phê duyệt thành 
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công đồng thời hiển thị mẫu hóa đơn bán hàng bao gồm chức năng 

Lập hóa đơn điều chỉnh. 

o Nhấn lập hóa đơn điều chỉnh: quay trở về màn hình Lập hóa đơn 

điều chỉnh. 

+ Nhấn để ký và gửi hóa đơn lên CQT, hiển thị màn hình Thông 

tin chứng thư để kí số 
 

 
ChọnĐồng ý để nhập mã Pin 

 

 

Chọn Đăng nhập Phiếu xuất  đó đã được phê duyệt thành công (trạng 

thái xử lý là Đã phê duyệt), nhấn Lập hóa đơn điều chỉnh để trở về màn 

hình lập hóa đơn điều chỉnh ban đầu 
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Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý điều chỉnh 

+ Nhấn Cổng điện tử sẽ xóa hết các thông tin đã nhập trước đó để 

nhập lại mới hóa đơn điều chỉnh khác. 

+ Nhấn để trở về màn hình Lập hóa đơn điều chỉnh 

4. Xử lý hóa đơn 

4.1. Màn hình giao diện 

- Bước 1:  Click menu Quản lý hóa đơn 

- Bước 2: Chọn Xử lý hóa đơn 

 

 

Bước 1 

Bước 2 
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Cổng điện tử hiển thị giao diện Xử lý hóa đơn 

 
Màn hình Xử lý hóa đơn gồm 3 phần: 

- Tìm kiếm 

- Danh sách hóa đơn 

- Xử lý Hóa đơn 

4.2. Tìm kiếm 

- Cổng điện tử hỗ trợ người dùng tìm kiếm Loại hóa đơn theo các tiêu chí như: 

Loại hóa đơn, Số hóa đơn, Kí hiệu hóa đơn, MST người mua, Trạng thái xử lý, 

Ngày tạo hóa đơn Từ ngày/ Đến ngày. 

 

 Thao tác tìm kiếm như sau: 

+ Bước 1: Nhập giá trị tìm kiếm hợp lệ vào 1 trong số các ô Loại hóa đơn, Số 

hóa đơn, Kí hiệu hóa đơn, MST người mua, Trạng thái xử lý, Ngày tạo hóa 

đơn Từ ngày/ Đến ngày. 

+ Bước 2: Sau khi nhập thành công, nhấn nút Tìm kiếm để hiển thị các Danh 

sách các Loại hóa đơn thỏa mãn các tiêu chí vừa nhập. Các Danh sách các 

Loại hóa đơn thỏa mãn điều kiện sẽ hiển thị ở khu vực danh sách.  
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Chú ý: Người dùng có thể nhập vào tất cả các ô tìm kiếm hoặc không nhập gía trị 

nào và nhấn tìm kiếm. 

Nếu không nhập gì, Cổng điện tử sẽ mặc định hiển thị tất cả các hóa đơn  

+ Bước 3: Nhấn nút Bỏ tìm kiếm Cổng điện tử mặc định hiển thị tất cả các 

bản ghi của tất cả trạng thái Xử lý theo màn hình. 

4.3. Danh sách Hóa đơn có mã 

Tại danh sách Hóa đơn có mã, hóa đơn hiển thị là những hóa đơn có Trạng 

thái xử lý là Lưu tạm hoặc Từ chối phê duyệt. Người dùng có thể lựa chọn 

hiển thị danh sách theo 15, 30, 50 bản ghi. 

Chọn 1 bản ghi để thao tác với các chức năng tương ứng.Tại danh sách Hóa 

đơn có mã, người dùng nhấn Xem hóa đơn, sẽ hiển thị loại hóa đơn chi tiết 

của hóa đơn đó. 

 
                            Bảng danh sách Hóa đơn 

4.4. Xử lý hóa đơn 

 

 

 
                                           Hình 3: Các nút chức năng 

 Thao tác Xử lý như sau: 

+ Bước 1: Tại màn hình Xử lý hóa đơn, tại khung Danh sách tích chọn bản 

ghi mong muốn. 

+ Bước 2: Nhấn biểu tượng Xử lý  màn hình hiển thị biểu mẫu 

Xử lý hóa đơn cần điều chỉnh 

Xử lý Trình phê duyệt Ký gửi Xóa 
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Giao diện Xử lý hóa đơn 

 Xem hóa đơn: Xem trước hóa đơn kiểm tra lại các thông tin trong hóa 

đơn đó. 

 Lưu tạm: Lưu lại thông tin đã nhập. 

 Trình phê duyệt: gửi thông tin đã nhập trình cấp trên phê duyệt (trạng 

thái hóa đơn là Chờ phê duyệt) 

 Ký và gửi hóa đơn: Hiển thị kí số của lãnh đạo để kí gửi phê duyệt hóa 

đơn đã nhập (trạng thái xử lý là: Đã phê duyệt) 

 Nhập mới: các thông tin cũ của hóa đơn đó được xóa trống, nhập mới 

các thông tin vào hóa đơn 

 Xóa: Khi thực hiện nhấn Xóa hóa đơn, hóa đơn không còn hiển thị 

ngoài danh sách. 

 Thao tác Trình phê duyệt như sau: 

+ Bước 1: Tại màn hình Xử lý hóa đơn, tại khung Danh sách tích chọn bản 

ghi mong muốn. 

+ Bước 2: Nhấn biểu tượng Trình phê duyệt 

+ Bước 3: Hiển thị popup danh sách các user cấp trên có quyền phê duyệt 

hóa đơn. 
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+ Bước 4: Người dùng chọn 1 CBT để trình phê duyệt. 

 Nhấn Trình phê duyệt: để gửi thông tin đã nhập cho CBT phê duyệt 

(trạng thái xử lý là: Chờ phê duyệt) 

 Nhấn Hủy: các thông tin vừa nhập sẽ không được lưu lại và quay trở 

về màn hình Xử lý hóa đơn. 

 Thao tác Ký gửi như sau: 

+ Bước 1: Tại màn hình Xử lý hóa đơn, tại khung Danh sách tích chọn 1 bản 

ghi mong muốn. 

+ Bước 2: Nhấn biểu tượng Kí gửi, hiển thị màn hình Thông tin chứng thư để 

kí số 

 

+ Bước 3: Chọn Đồng ý, nhập mã pin 

 
+ Bước 4: Chọn Đăng nhập  Hóa đơn đó đã được phê duyệt thành công 

(trạng thái xử lý là Đã phê duyệt) 
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 Thao tác Xóa như sau: 

+ Bước 1: Tại màn hình Xử lý hóa đơn, tại khung Danh sách tích chọn 1 bản 

ghi muốn Xóa. 

+ Bước 2: Nhấn biểu tượng Xóa -> màn hình hiển thị cửa sổ Xóa? 

 Nhấn Xác nhận: để xóa bản ghi (bản ghi đó không còn hiển thị tại 

danh sách) 

 Nhấn Hủy: để hủy bỏ thao tác Xóa. 

5. Phê duyệt hóa đơn 

Chỉ dành cho những tài khoản được phân quyền (Ví dụ: Phụ trách, quản lý, ...) 

5.1. Màn hình giao diện 

- Bước 1:  Click menu Quản lý hóa đơn 

- Bước 2: Chọn Lập hóa đơn thay thế 

 

 

 

Cổng điện tử hiển thị giao diện Phê duyệt hóa đơn 

Bước 1 

Bước 2 
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Màn hình Phê duyệt hóa đơn 

 

Màn hình Phê duyệt danh sách hóa đơn gồm 3 phần: 

- Tìm kiếm 

- Danh sách hóa đơn 

- Các phím chức năng 

5.2. Tìm kiếm 

Cổng điện tử hỗ trợ người dùng tìm kiếm Danh sách phê duyệt hóa đơn 

theo các tiêu chí như: Loại hóa đơn, Kí hiệu hóa đơn, Ngày tạo hóa đơn Từ 

ngày/ Đến ngày, Trạng thái xử lý 

 

Thao tác tìm kiếm: 

+ Bước 1: Nhập giá trị tìm kiếm hợp lệ vào các điều kiện tìm kiếm. 

+ Bước 2: Sau khi nhập thành công, nhấn nút để hiển thị các Danh sách 

phê duyệt hóa đơn thỏa mãn các tiêu chí vừa nhập. Các Danh sách phê duyệt 

hóa đơn thỏa mãn điều kiện sẽ hiển thị ở khu vực danh sách.  

Chú ý: Người dùng có thể nhập vào tất cả các ô tìm kiếm hoặc không 

nhập giá trị nào và nhấn tìm kiếm. Nếu không nhập gì, Cổng điện tử sẽ mặc 

định hiển thị tất cả các hóa đơn Trạng thái xử lý là Chờ phê duyệt. 

Người dùng có thể lựa chọn hiển thị danh sách theo 15, 30, 50 bản ghi. 
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+ Bước 3: Nhấn nút  Cổng điện tử mặc định hiển thị 

tất cả các bản ghi của tất cả trạng thái Xử lý theo màn hình. 

5.3. Danh sách phê duyệt hóa đơn 

- Tại danh sách phê duyệt hóa đơn, người dùng có thể chọn 1 hoặc nhiều 

bản ghi để thao tác với các chức năng tương ứng. 

- Tại danh sách Hóa đơn, người dùng nhấn Xem hóa đơn, sẽ hiển thị loại 

hóa đơn chi tiết của hóa đơn đó. 

 
Bảng danh sách phê duyệt hóa đơn 

5.4. Các nút chức năng 

 

 

 

 

 

Các nút chức năng 

 

 Thao tác Ký gửi: 

+ Bước 1: Tại màn hình Phê duyệt hóa đơn, tại khung Danh sách tích chọn bản 

ghi mong muốn. 

+ Bước 2: Nhấn biểu tượng (Kýgửi), hiển thị màn hình Thông 

tin chứng thư để kí số 

Ký gửi Từ chối 
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+ Bước 3: Chọn Đồng ý, nhập mã pin 

 
 

+ Bước 4: Chọn Đăng nhập -> Hóa đơn đó đã được phê duyệt thành công 

(trạng thái xử lý là Đã phê duyệt) 

 Thao tác Từ chối: 

+ Bước 1: Tại màn hình Phê duyệt hóa đơn, tại khung Danh sách tích chọn bản 

ghi mong muốn. 

+ Bước 2: Nhấn biểu tượng Từ chối, hiển thị hộp thoại và nội dung Từ chối 

phê duyệt. 
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+ Bước 3: Nhập nội dung Từ chối phê duyệt (bắt buộc) 

 Nhấn để từ chối hóa đơn (trạng thái xử lý là: Từ chối phê 

duyệt) 

 Nhấn để hủy bỏthao tác từ chối và quay trở về màn hình Phê 

duyệt hóa đơn. 

6. Tra cứu hóa đơn 

Người nộp thuế (NNT)tra cứu hóa đơn đã lập 

Bước 1: Đăng nhập vào Cổng điện tử,Click menu Quản lý hóa đơn 

- Bước 2: Chọn Tra cứu 

 

 

 

Hiển thị Màn hình Tra cứu hóa đơn điện tử gồm 2 phần: 

- Tìm kiếm 

- Danh sách hóa đơn 

Bước 1 

Bước 2 
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Màn hình Tra cứu hóa đơn đã lập 

a) Tìm kiếm 

Cổng điện tử hỗ trợ người dùng tìm kiếm Loại hóa đơn theo các tiêu chí 

như: Loại hóa đơn, Số hóa đơn, Kí hiệu hóa đơn, MST người bán, Trạng thái 

xử lý, Ngày tạo hóa đơn Từ ngày/ Đến ngày. 

Thao tác tìm kiếm:  

+ Bước 1: Nhập giá trị tìm kiếm hợp lệ vào 1 trong số các ô Loại hóa 

đơn, Số hóa đơn, Kí hiệu hóa đơn, MST người bán, Trạng thái xử lý, Ngày 

tạo hóa đơn Từ ngày/ Đến ngày. 

+ Bước 2: Sau khi nhập thành công, nhấn nút  để hiển thị 

các Danh sách các Loại hóa đơn thỏa mãn các tiêu chí vừa nhập. Các Danh 

sách các Loại hóa đơn thỏa mãn điều kiện sẽ hiển thị ở phầnDanh sách.  

Chú ý: Người dùng có thể nhập vào tất cả các ô tìm kiếm hoặc không nhập giá 

trị nào và nhấn tìm kiếm. 

Nếu không nhập gì, Cổng điện tử sẽ mặc định hiển thị tất cả các hóa đơn 

Trạng thái xử lý là Tất cả.  
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+ Bước 3: Nhấn nút Bỏ tìm kiếm -> Cổng điện tử mặc định hiển thị tất cả các 

bản ghi của tất cả trạng thái Xử lý theo màn hình. 

b) Danh sách Hóa đơn 

Tại danh sách Hóa đơn, người dùng nhấn Xem hóa đơn, sẽ hiển thị loại 

hóa đơn chi tiết của hóa đơn đó.Người dùng có thể lựa chọn hiển thị danh 

sách theo 15, 30, 50 bản ghi. 

Bảng danh sách Hóa đơn 
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CHƯƠNG V. THÔNG BÁO HÓA ĐƠN CÓ SAI SÓT 

1. Xử lý thông báo 

1.1. Màn hình giao diện 

Bước 1: Click vào menu Thông báo hóa đơn sai sót 

Bước 2: Chọn Xử lý thông báo 

 

 
Hiển thị mà hình Xử lý thông báo sai sót 

 
Màn hình Xử lý thông báo sai sót 

Màn hình Xử lý thông báo gồm 3 phần: 

- Tìm kiếm 

- Danh sách Danh sách  

- Các nút chức năng 

Bước 1 

Bước 2 
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1.2. Tìm kiếm 

 
Cổng điện tử hỗ trợ người dùng tìm kiếm các thông báo HĐĐT sai sót theo các 

tiêu chí như Loại thông báo, Số thông báo rà soát, Thông báo tạo từ ngày đến ngày, 

Trạng thái xử lý. 

Thao tác tìm kiếm: 

+ Bước 1: Nhập giá trị tìm kiếm hợp lệ vào các trường tham số tra cứu. Các điều 

kiện tìm kiếm không bắt buộc nhập. 

+ Bước 2: Sau khi nhập thành công, nhấn nút        để hiển thị các 

thông tin  thỏa mãn các tiêu chí vừa nhập. Các thông tin thỏa mãn điều kiện sẽ hiển 

thị ở khu vực danh sách. 

Người dùng có thể nhập vào tất cả các ô tìm kiếm hoặc không nhập gì cả và nhấn 

tìm kiếm. Nếu không nhập gì, Cổng điện tử sẽ mặc định hiển thị tất cả các bản ghi 

Người dùng có thể chọn nút Bỏ tim kiếm để xóa hết điều kiện tìm kiếm đã nhập 

và danh sách sẽ hiển thị mặc định tất cả các bản ghi 

Người dùng có thể lựa chọn hiển thị danh sách theo 15, 30, 50 bản ghi và chuyển 

tiến trang, lùi trang  

1.3. Danh  sách hóa đơn 

Tại khung danh sách, người dùng click chọn 1 bản ghi để thao tác với các chức 

năng tương ứng. 

 

1.4. Các nút chức năng 

 

 

 
Các nút chức năng 

 Thao tác Thêm mới: 

+ Bước 1: Tại màn hình Xử lý thông báo HĐĐT có sai sót 

+ Bước 2: Nhấn biểu tượng (Thêm mới), màn hình hiển thị biểu 

Thêm mới Xử lý Trình phê 

duyệt Ký gửi Xem thông 

báo Xóa 
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mẫu: 

 

+ Bước 3: Tại biểu mẫu thêm mới, nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc và 

hợp lệ 

Chú ý: Đối với loại áp dụng hóa đơn điện tử là Hóa đơn điện tử theo 

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP khi NNT đã nhập đầy đủ 3 thông tin ký 

hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn Cổng điện tử sẽ tự động 

lấy lên các thông tin Mã CQT cấp, Ngày lập hóa đơn theo thông tin Cổng 

điện tử quản lý 

+ Bước 4: Người dùng chọn nút chức năng tương ứng 

- Nhấn để xem thông báo 04/SS-HĐĐT về hóa đơn 

có sai sót 

- Nhấn để lưu lại thông tin thông báo hóa đơn sai sót 

- Nhấn  để gửi thông tin đã nhập trình cấp trên phê duyệt 

- Nhấn  để kí gửi phê duyệt thông báo đã nhập 

- Nhấn  các thông tin vừa nhập sẽ không được lưu lại và quay trở 

về màn Xử lý thông báo 

 Thao tác Xử lý: 

+ Bước 1: Tại màn hình Xử lý thông báo Hóa đơn có sai sót, tại khung 

Danh sách tích chọn bản ghi mong muốn. 

+ Bước 2: Nhấn biểu tượng Xử lý, màn hình hiển thị biểu mẫu xử lý thông 

báo Hóa đơn có sai sót 
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Giao diện chức năng Xử lý 

Tùy theo phân quyền sẽ hiển thị các nút  tương ứng.  

+ Bước 3: Người dùng chọn nút chức năng tương ứng 

- Nhấn  để xem thông báo 04/SS-HĐĐT về hóa đơn có 

sai sót 

- Nhấn  để lưu lại thông tin thông báo hóa đơn sai sót 

- Nhấn  để gửi thông tin đã nhập trình cấp trên phê duyệt 

- Nhấn  để kí gửi phê duyệt thông báo đang xử lý 

- Nhấn để xóa thông báo sai sót đang xử lý 

- Nhấn  các thông tin vừa nhập sẽ không được lưu lại và quay trở 

về màn Xử lý thông báo 

 Thao tác Trình phê duyệt: 

+ Bước 1: Chọn thao tác Trình phê duyệt bằng 1 trong cách sau: 

o Cách 1: Tại khung danh sách, chọn 1 bản ghi sau đó nhấn biểu tượng 

Trình phê duyệt. 

o Cách 2: Tại khung danh sách, chọn biểu tượng Thêm mới, nhập các 

trường thông tin hợp lệ sau đó chọn Trình phê duyệt 

o Cách 3: Tại khung danh sách, chọn 1 bản ghi nhấn biểu tượng Xử lý. 

Tại màn hình Xử lý, người dùng chọn nút Trình phê duyệt. 

Sau đó, màn hình hiển thị danh sách cấp trên phê duyệt 
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Giao diện Trình cấp trên phê duyệt 

+ Bước 2: Tích chọn Cấp trên phê duyệt (bắt buộc phải chọn 1 người) 

+ Bước 3: - Nhấn  để trình bản ghi. Trình thành công Cổng điện tử 

hiển thị thông báo "Trình phê duyệt thành công". 

- Nhấn  để hủy bỏ thao tác, quay lại màn hình chính 

 Thao tác Ký gửi: 

+ Bước 1: Chọn thao tác người dùng Ký duyệt bằng 1 trong các cách sau: 

o Cách 1: Tại khung danh sách, chọn 1 bản ghi sau đó nhấn biểu tượng 

Ký gửi. 

o Cách 2: Tại khung danh sách, chọn biểu tượng Thêm mới, nhập các 

trường thông tin hợp lệ sau đó chọn Ký gửi 

o Cách 3: Tại khung danh sách, chọn 1 bản ghi nhấn biểu tượng Xử lý. 

Tại màn hình Xử lý, người dùng chọn nút Ký gửi. 

Xuất hiện hộp thoại 
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+ Bước 2: Chọn Đồng ý, nhập mã pin 

 
o Chọn Đăng nhập ->Thông báo ký thành công. Cổng điện tử hiển thị 

thông báo ”Ký gửi thông báo hóa đơn có sai sót thành công.”. 

 Thao tác Xem thông báo: 

+ Bước 1: Tại màn hình Xử lý thông báo hóa đơn có sai sót, tại khung Danh 

sách tích chọn bản ghi mong muốn. 

+ Bước 2: Nhấn Xem chi tiết, màn hình hiển thị thông báo 04/SS-HĐĐT 
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2. Phê duyệt thông báo 

Chức năng phê duyệt thông báo HĐ sai sót dành cho NNT là người phụ trách 

hoặc người quản lý có thẩm quyền 

2.1.Màn hình giao diện 

+ Bước 1: Click vào menu Thông báo hóa đơn sai sót 

+ Bước 2: Chọn Phê duyệt thông báo 

 

 
 

Hiển thị mà hình Phê duyệt thông báo hóa đơn sai sót 

Bước 1 

Bước 2 
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Màn hình Phê duyệt thông báo hóa đơn sai sót 

Màn hình Phê duyệt thông báo hóa đơn sai sót gồm 3 phần: 

- Tìm kiếm 

- Danh sách thông báo hóa đơn sai sót 

- Các nút chức năng 

2.2.Tìm kiếm 

Cổng điện tử hỗ trợ người dùng tìm kiếm các thông báo HĐĐT sai sót theo các 

tiêu chí như Loại thông báo, Số thông báo rà soát, Thông báo tạo từ ngày đến ngày, 

Trạng thái xử lý. 

 
Thao tác tìm kiếm như sau: 

- Bước 1: Nhập giá trị tìm kiếm hợp lệ vào ô Loại thông báo, Số thông báo rà 

soát, Thông báo tạo từ ngày đến ngày, Trạng thái xử lý.  

- Bước 2: Sau khi nhập thành công, nhấn nút  để hiển thị các thông 

tin  thỏa mãn các tiêu chí vừa nhập. Các thông tin thỏa mãn điều kiện sẽ hiển thị ở 

khu vực danh sách. 

Chú ý: Có thể nhập vào tất cả các ô tìm kiếm hoặc không nhập gì cả và nhấn tìm 

kiếm. Nếu không nhập gì, Cổng điện tử sẽ mặc định hiển thị tất cả các bản ghi 

Người dùng có thể chọn nút  để xóa hết điều kiện tìm kiếm đã nhập và 

danh sách sẽ hiển thị mặc định tất cả các bản ghi. Chọn hiển thị danh sách theo 15, 30, 

50 bản ghi và chuyển tiến trang, lùi trang  

2.3.Danh sách thông báo hóa đơn sai sót 

Tại khung danh sách, hiển thị các bản ghi mà người dùng được trình. Người 

dùng click chọn 1 bản ghi để thao tác với các chức năng tương ứng 
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Danh sách thông báo hóa đơn sai sót 

2.4.Các nút chức năng 

 

 

 

 
Các nút chức năng 

 Thao tác Ký duyệt: 

+ Cắm USB ký số 

+ Tại danh sáchháo đơn thông báo sai sót chọn 1 bản ghi, nhấn biểu tượng 

Ký duyệt, hiển thị màn hình Thông tin chứng thư để kí số 

 
+ Chọn Đồng ý, nhập mã pin 

Ký duyệt Từ chối 
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+ Chọn Đăng nhập Thông báo được ký thành công. Cổng điện tử hiển thị 

thông báo ”Ký gửi thông báo hóa đơn có sai sót thành công.”. 

 Thao tác Từ chối:  

+ Tại khung danh sách, chọn 1 bản ghi, người dùng nhấn biểu tượng Từ 

chối. 

+ Màn hình hiển thị ô nhập nội dung từ chối phê duyệt và 2 nút Từ chối, 

Hủy. 

Giao diện Từ chối phê duyệt 

+ Để từ chối người dùng nhập nội dung từ chối sau đó chọn nút . 

Cổng điện tử hiển thị thông báo "Từ chối thành công", bản ghi sẽ được 

chuyển về màn hình Xử lý thông báo sai sót. 

+ Chọn  để đóng giao diện, hủy thao tác trình. 

3. Tra cứu thông báo 

3.1.Màn hình giao diện 

+ Bước 1: Click vào menu Thông báo hóa đơn sai sót 
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+ Bước 2: Chọn Tra cứu 

 

 

Hiển thị giao diện Tra cứu 

 
Giao diện Tra cứu thông báo hóa đơn sai sót 

Màn hình Tra cứu thông báo hóa đơn sai sót gồm 2 phần: 

- Tìm kiếm 

- Danh sách  

3.2.Tìm kiếm 

Cổng điện tử hỗ trợ người dùng tìm kiếm các thông báo HĐĐT sai sót theo các 

tiêu chí như Loại thông báo, Số thông bào rà soát, Thông báo tạo từ ngày đến ngày, 

Trạng thái xử lý. 

 
Thao tác tìm kiếm:  

+ Bước 1: Nhập giá trị tìm kiếm hợp lệ vào ô Loại thông báo, Số thông bào rà 

soát, Thông báo tạo từ ngày đến ngày, Trạng thái xử lý. Các điều kiện tìm kiếm 

không bắt buộc nhập. 

Bước 1 

Bước 2 
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+ Bước 2: Sau khi nhập thành công, nhấn nút  hiển thị các thông tin 

thỏa mãn các tiêu chí vừa nhập. Các thông tin thỏa mãn điều kiện sẽ hiển thị ở khu 

vực danh sách. 

Chú ý: Có thể nhập vào tất cả các ô tìm kiếm hoặc không nhập gì cả và nhấn tìm 

kiếm. Nếu không nhập gì, Cổng điện tử sẽ mặc định hiển thị tất cả các bản ghi 

Người dùng có thể chọn nút để xóa hết điều kiện tìm kiếm đã nhập và 

danh sách sẽ hiển thị mặc định tất cả các bản ghi 

Lựa chọn hiển thị danh sách theo 15, 30, 50 bản ghi và chuyển tiến trang, lùi trang 

, trong đó: 

3.3.Danh sách thông báo hóa đơn sai sót 

Tại khung danh sách, hiển thị tất cả các thông báo hóa đơn sai sót trong mã số 

thuế. 

 

3.4.Các nút chức năng 

 

 
Các nút chức năng 

 Thao tác Xuất file:  

+ Để xuất file theo điều kiện cụ thể: 

o Người dùng nhập các điều kiện tìm kiếm, chọn nút Tìm kiếm 

o Chọn nút (Xuất file) trong khu vực phím chức năng, Cổng 

điện tử sẽ xuất ra file excel danh sách các thông báo được tìm kiếm. 

+ Để xuất file tất cả danh sách, người dùng chọn nút (Xuất file), 

Cổng điện tử sẽ xuất ra file excel danh sách tất cả các thông báo 

Xuất file In thông báo 
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 Thao tác In thông báo: 

+ Để in 1 thông báo, người dùng tích chọn 1 bản ghi trong danh sách, sau đó 

chọn nút In thông báo trong khu vực phím chức năng. 

+ Cổng điện tử sẽ hiển thị giao diện In thông báo, người dùng chọn máy in, 

sau đó chọn nút In để in thông báo 
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CHƯƠNG VI. ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN THEO LẦN PHÁT SINH 

1. Lập đề nghịcấp hóa đơn điện tử có mã theo lần phát sinh 

1.1.Lập đề nghị khi NNT chưa có tài khoản đăng nhập 

- Người dùng gõ đường dẫn Cổng điện tử vào trình duyệt 

- Cổng điện tử hiển thị giao diện màn hình Đề nghị cấp HĐĐT có mã của CQT 

khi chưa đăng nhập. 

 
- Màn hình Lập đề nghị cấp hóa đơn điện tử gồm 2 phần: 

+ Lập đề nghị cấp hóa đơn điện tử 

+ Các nút chức năng 

Thao tác Lập đề nghị cấp hóa đơn điện tử 

+ Bước 1: Tại giao diện nhập đầy đủ các thông tin 

bắt buộc và hợp lệ 
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Giao diện Lập đề nghị cấp hóa đơn điện tử khi chưa đăng nhập 

+ Bước 2: 

 Nhấn  để kiểm tra lại các thông tin trong đề nghị cấp hóa 

đơn điện tử có mã theo lần phát sinh đó. 
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- Nhấn  hiển thị màn hình Thông tin chứng thư để ký số 

 

- Chọn Đồng ý, nhập mã pin 

 

- Chọn Đăng nhập (login) Đề nghị đó đã được phê duyệt thành 

công (trạng thái xử lý là Đã phê duyệt) 

 Nhấn  để xóa các thông tin cũ của đề nghị đó, nhập mới các 

thông tin vào đề nghị. 

1.2.Lập đề nghị khi NNT đã có tài khoản 

- Người sử dụng đăng nhập vào Cổng điện tử bằng tài khoản đã được cấp 

- Vào theo đường dẫn Đề nghị cấp hóa đơn/Xử lý đề nghị. Cổng điện tử hiển thị 

giao diện màn hình Đề nghị cấp HĐĐT có mã của CQT. 
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- Màn hình Lập đề nghị cấp hóa đơn điện tử gồm 2 phần: 

+ Phần Tra cứu 

+ Các nút chức năng 

+ Danh sách các đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã theo lần phát sinh 

Thao tác Lập đề nghị cấp hóa đơn điện tử 

+ Bước 1: Tại giao diện nhấn  để nhập đề nghị cấp hóa đơn điện tử 

theo lần phát sinh. Nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc và hợp lệ 

 

Giao diện Lập đề nghị cấp hóa đơn điện tử  



149 

 

 

+ Bước 2: 

 Nhấn  để kiểm tra lại các thông tin trong đề nghị cấp hóa 

đơn điện tử có mã theo lần phát sinh đó. 

 

- Nhấn để lưu thông tin đơn đề nghị 
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- Nhấn để trình cấp trên phê duyệt đơn đề nghị 

- Nhấn để thực hiện ký số đơn đề nghị. Sau khi ký thành công 

Cổng điện tử tự động gửi đơn đề nghị đến CQT. 

- Nhấn để phê duyệt đơn đề nghị và gửi đơn đề nghị đến CQT. 

- Nhấn để xóa các thông tin đã nhập và nhập mới lại các thông 

tin trên đơn đề nghị. 

- Nhấn để hủy nhập đơn đề nghị.  

2. Xử lý đề nghị 

2.1.Màn hình giao diện 

- Bước 1:  Click menuĐề nghị cấp hóa đơn 

- Bước 2: Chọn Xử lý đề nghị  

 

 

Hiển thị Giao diện Xử lý đề nghị cấp HĐĐT có mã của CQT 

 
Màn hình Xử lý đề nghị cấp HĐT có mã của CQT gồm 3 phần: 

- Tìm kiếm 

- Danh sách đề nghị cấp hóa đơn 

- Các nút chức năng 

2.2.Tìm kiếm 

Cổng điện tử hỗ trợ người dùng tìm kiếm Đề nghị cấp hóa đơn theo các tiêu chí như: 

MST người mua, Trạng thái, Ngày tạo Từ ngày/ Đến ngày, Doanh thu phát sinh Từ/ 

Đến. 

Bước 1 

Bước 2 
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 Thao tác tìm kiếm: 

+ Bước 1: Nhập giá trị tìm kiếm hợp lệ vào 1 trong số các ô MST người mua, 

Trạng thái, Ngày tạo Từ ngày/ Đến ngày, Doanh thu phát sinh Từ / Đến. 

+ Bước 2: Sau khi nhập thành công, nhấn nút để hiển thị các Danh 

sách các Đề nghị cấp HĐĐT có mã của CQT thỏa mãn các tiêu chí vừa nhập. 

Các danh sách các Đề nghị cấp HĐĐT thỏa mãn điều kiện sẽ hiển thị ở khu 

vực danh sách.  

Chú ý: Có thể nhập vào tất cả các ô tìm kiếm hoặc không nhập giá trị nào và 

nhấn Tìm kiếm. Nếu không nhập gì, Cổng điện tử sẽ mặc định hiển thị tất cả 

các đề nghị cấp hóa đơn Trạng thái xử lý là Lưu tạm và Từ chối. 

Người dùng có thể lựa chọn hiển thị danh sách theo 15, 30, 50 bản ghi. 

+ Bước 3: Nhấn nút  Cổng điện tử mặc định hiển thị tất cả các 

bản ghi của tất cả trạng thái Xử lý theo màn hình. 

Danh sách Đề nghị cấp HĐĐT có mã của CQT 

Tại danh sách Đề nghị cấp HĐĐT, người dùng có thể chọn bản ghi để thao tác 

với các chức năng tương ứng. Người dùng có thể chọn xem đề nghị để xem 

đầy đủ nội dung đề nghị theo mẫu số 06/ĐN-PSĐT 

 
Danh sách Đề nghị cấp HĐĐT 

Các phím chức năng 

 

 

 

 Thao tác Thêm mới: 

+ Bước 1: Tại Các nút chức năng, nhấn biểu tượngMàn hình 

Thêm mới Xử lý Trình phê 

duyêt Ký gửi Phê duyệt Sao chép Xóa 
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hiển thị biểu mẫu Đề nghị cấp HĐĐT có mã của CQT cho phép người dùng 

nhập dữ liệu. 

 

+ Bước 2: Tại biểu mẫu thêm mới, nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc và hợp 

lệ 

+ Bước 3: 

 Nhấn  để xem trước hóa đơn kiểm tra lại các thông tin trong 

hóa đơn đó. 

 Nhấn  để lưu lại thông tin đã nhập. 

 Nhấn  để gửi thông tin đã nhập trình cấp trên phê duyệt 

(trạng thái hóa đơn là Chờ phê duyệt) 

 Nhấn  để thực hiện ký số đề nghị đã nhập và gửi lên CQT  

 Nhấn  thực hiện gửi đề nghị lên CQT 

 Nhấn  để xóa các thông tin cũ của đề nghị đó, nhập mới các 

thông tin vào đề nghị. 

 Nhấn : các thông tin vừa nhập sẽ không được lưu lại và quay trở 

về màn hình Xử lý đề nghị cấp HĐĐT có mã của CQT. 

 Thao tác Xử lý: 

+ Bước 1: Tại màn hình Xử lý hóa đơn, tại khung Danh sách đề nghị tích 

chọn bản ghi mong muốn. 

+ Bước 2: Nhấn biểu tượng(Xử lý) màn hình hiển thị biểu 

mẫu xử lý Đề nghị cấp HĐĐT có mã cần điều chỉnh 
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Tại giao diện Xử lý thực hiện , thay đổi các thông tin hóa đơn đã nhập bao 

gồm các chức năng (Xem đề nghị/ Lưu tạm/ Trình phê duyệt/ Ký gửi/Phê 

duyệt/Xóa/ Hủy) 

 Nhấn  để xem trước hóa đơn kiểm tra lại các thông tin trong 

hóa đơn đó. 

 Nhấn  để lưu lại thông tin đã nhập. 

 Nhấn  để gửi thông tin đã nhập trình cấp trên phê duyệt 

(trạng thái hóa đơn là Chờ phê duyệt) 

 Nhấn  đểhiển thị ký số của lãnh đạo thực hiện ký gửi phê duyệt 

đề nghị đã nhập (trạng thái xử lý là: Đã phê duyệt) 

 Nhấn  thực hiện gửi đề nghị lên CQT 

 Nhấn  để thực hiện xóa đề nghị cấp HĐĐT đó, không còn hiển thị 

đề nghị đó trong danh sách. 

 Nhấn : các thông tin vừa nhập sẽ không được lưu lại và quay trở 

về màn hình Xử lý đề nghị cấp HĐĐT có mã của CQT. 

 Thao tác Trình phê duyệt: 

+ Bước 1: Tại màn hình Xử lý đề nghị cấp hóa đơn, tại khung Danh sách đề 

nghị tích chọn bản ghi mong muốn. 

+ Bước 2: Nhấn biểu tượng  (Trình phê duyệt) màn hình hiển thị hộp 

thoại Trình phê duyệt và danh sách tài khoảncấp trên phê duyệt đề nghị. 
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+ Bước 3: Chọn 1 tài khoản cấp trên để trình lên phê duyệt 

 Nhấn : để gửi thông tin đã nhập cho cấp trên phê duyệt 

(trạng thái xử lý là: Chờ phê duyệt) 

 Nhấn : các thông tin vừa nhập sẽ không được lưu lại và quay trở 

về màn hình Xử lý đề nghị cấp HĐĐT. 

 Thao tác Ký gửi: 

+ Bước 1: Tại màn hình Xử lý đề nghị cấp HĐĐT, tại khung Danh sách tích 

chọn 1 bản ghi mong muốn. 

+ Bước 2: Nhấn biểu tượng  (Ký gửi), hiển thị màn hình Thông tin chứng 

thư để kí số 

+ Bước 3: Nhập mã pin 

+ Bước 4: Chọn Đăng nhập -> Đề nghị đó đã được phê duyệt thành công  

 Thao tác Sao chép như sau: 

+ Bước 1: Tại màn hình Xử lý hóa đơn, tại khung Danh sách tích chọn 1 bản 

ghi mong muốn. 

+ Bước 2: Nhấn Sao chép, Hiển thị đầy đủ thông tin Đề nghị Cấp HĐĐT 

có mã của CQT.  
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Người dùng có thể sao chép giữ nguyên thông tin, hoặc chỉnh sửa lại thông 

tin để sao chép thêm 1 đề nghị giống với đề nghị cũ muốn sao chép. 

+ Bước 3: Màn hình Sao chép bao gồm các chức năng (Xem đề nghị/ Lưu 

tạm/ Trình phê duyệt/Ký gửi/Phê duyệt/Nhập mới/ Hủy) 

 Nhấn  để xem trước hóa đơn kiểm tra lại các thông tin trong 

hóa đơn đó. 

 Nhấn  để lưu lại thông tin sao chép.. 

 Nhấn  để gửi thông tin đã nhập trình cấp trên phê duyệt 

(trạng thái hóa đơn là Chờ phê duyệt) 

 Nhấn  để thực hiện ký số đề nghị đã nhập và gửi lên CQT  

 Nhấn  thực hiện gửi đề nghị lên CQT 

 Nhấn  để xóa các thông tin cũ của đề nghị đó, nhập mới các 

thông tin vào đề nghị. 
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 Nhấn : các thông tin vừa nhập sẽ không được lưu lại và quay trở 

về màn hình Xử lý đề nghị cấp HĐĐT có mã của CQT. 

 Thao tác Xóa: 

+ Bước 1: Tại màn hình Xử lý đề nghị cấp HĐĐT có mã của CQT, tại khung 

Danh sách tích chọn 1 bản ghi mong muốn. 

+ Bước 2: Nhấn biểu tượng  (Xóa) màn hình hiển thị cửa sổ Xóa 

 

 Nhấn để xóa bản ghi (bản ghi đó không còn hiển thị tại danh 

sách) 

 Nhấn  để huỷ bỏ thao tác Xóa. 

3. Phê duyệt đề nghị 

Chức năng Phê duyệt đề nghị dành cho NNT thì người thực hiện là phụ trách 

hoặc người quản lý có thẩm quyền 

3.1.Màn hình giao diện 

- Bước 1:  Click menuĐề nghị cấp hóa đơn 

- Bước 2: Chọn Phê duyệtđề nghị  

 

 

Hiển thị Giao diện Phê duyệt đề nghị cấp HĐĐT có mã của CQT 

Bước 1 

Bước 2 
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Màn hình Phê duyệt đề nghị 

Màn hình Phê duyệt đề nghị cấp hóa đơn gồm 3 phần: 

- Tìm kiếm 

- Danh sách đề nghị 

- Các phím chức năng 

3.2. Tìm kiếm 

Cổng điện tử hỗ trợ người dùng tìm kiếm Đề nghị cấp hóa đơn theo các tiêu 

chí như: MST người mua, Trạng thái, Ngày tạo Từ ngày/ Đến ngày, Doanh thu 

phát sinh Từ ngày/ Đến ngày 

 

 Thao tác tìm kiếm: 

+ Bước 1: Nhập giá trị tìm kiếm hợp lệ vào 1 trong số các ô MST người mua, 

Trạng thái, Ngày tạo Từ ngày/ Đến ngày, Doanh thu phát sinh Từ ngày/ Đến 

ngày. 

+ Bước 2: Sau khi nhập thành công, nhấn nút để hiển thị các Danh 

sách các Đề nghị cấp HĐĐT có mã của CQT thỏa mãn các tiêu chí vừa nhập. 

Các danh sách các Đề nghị cấp HĐĐT thỏa mãn điều kiện sẽ hiển thị ở khu 

vực danh sách.  

Chú ý: Có thể nhập vào tất cả các ô tìm kiếm hoặc không nhập giá trị nào và 

nhấn tìm kiếm.  

Nếu không nhập gì, Cổng điện tử sẽ mặc định hiển thị tất cả các đề nghị cấp hóa 

đơn Trạng thái xử lý là Chờ phê duyệt. Người dùng có thể lựa chọn hiển thị danh 

sách theo 15, 30, 50 bản ghi. 
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+ Bước 3: Nhấn nút  Cổng điện tử mặc định hiển thị tất cả các 

bản ghi của tất cả trạng thái Xử lý theo màn hình. 

3.3.Danh sách Đề nghị cấp HĐĐT có mã của CQT 

- Tại danh sách Đề nghị cấp HĐĐT, người dùng có thể chọn bản ghi để thao tác 

với các chức năng tương ứng. 

- Tại danh sách Đề nghị, người dùng nhấn Xem đề nghị, sẽ hiển thị chi tiết Đề 

nghị được chọn. 

 
                                        Bảng danh sách Đề nghị cấp HĐĐT 

3.4.Các phím chức năng 

 

 

 

 Thao tác Phê duyệt:  

+ Bước 1: Tại màn hình Phê duyệt Đề nghị cấp HĐĐT, trong Danh sách tích chọn 

bản ghi muốn Phê duyệt. 

 + Bước 2: Nhấn biểu tượng (Phê duyệt), lúc này Đề nghị cấp HĐĐT được 

chuyển lên CQT 

 Thao tác Ký duyệt: 

+ Bước 1: Tại màn hình Phê duyệt Đề nghị cấp HDDDT, tại khung Danh sách 

tích chọn bản ghi mong muốn. 

+ Bước 2: Nhấn biểu tượng  (Ký duyệt), hiển thị màn hình Thông tin chứng 

thư để kí số 

+ Bước 3: Nhập mã pin 

+ Bước 4: Chọn Đăng nhập (login) Đề nghị đó đã được Ký duyệt thành 

công  

 Thao tác Từ chối: 

+ Bước 1: Tại màn hình Phê duyệt Đề nghị cấp HĐĐT, tại khung Danh sách 

tích chọn bản ghi mong muốn. 

Phê duyệt Ký duyệt Từ chối 
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+ Bước 2: Nhấn biểu tượng Từ chối, hiển thị popup và nội dung Từ chối phê 

duyệt. 

+ Bước 3: Nhập nội dung Từ chối phê duyệt 

 

 Nhấn  để từ chối hóa đơn (trạng thái xử lý là: Từ chối phê 

duyệt) 

 Nhấn  để hủy thao tác từ chối và quay trở về màn hình Phê duyệt 

Đề nghị các HĐĐT. 

4. Tra cứu đề nghị 

4.1.Màn hình giao diện 

- Bước 1:  Click menuĐề nghị cấp hóa đơn 

- Bước 2: Chọn Tra cứu 

 

Hiển thị Giao diện Tra cứu đề nghị cấp HĐĐT có mã của CQT 

 
Màn hình Tra cứu đề nghị cấp HĐĐT có mã 

Bước 1 

Bước 2 
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Màn hình Tra cứu đề nghị cấp HĐĐT có mã của CQT gồm 2 phần: 

- Tìm kiếm 

- Danh sách Đề nghị cấp HĐĐT  

4.2.Tìm kiếm 

Cổng điện tử hỗ trợ người dùng tìm kiếm Đề nghị cấp hóa đơn điện tử theo các 

tiêu chí như: MST người mua, Ngày tạo Từ ngày/ Đến ngày, Trạng thái, Doanh thu 

phát sinh Từ ngày/ Đến ngày. 

 

 Thao tác tìm kiếm: 

+ Bước 1: Nhập giá trị tìm kiếm hợp lệ vào 1 trong số các ô MST người mua, 

Trạng thái, Ngày tạo Từ ngày/ Đến ngày, Doanh thu phát sinh Từ ngày/ Đến 

ngày. 

+ Bước 2: Sau khi nhập thành công, nhấn nút  để hiển thị các Danh 

sách các Đề nghị cấp HĐĐT có mã mã của CQT thỏa mãn các tiêu chí vừa 

nhập. Các danh sách các Đề nghị cấp HĐĐT thỏa mãn điều kiện sẽ hiển thị ở 

khu vực danh sách.  

Chú ý: Người dùng có thể nhập vào tất cả các ô tìm kiếm hoặc không nhập giá 

trị nào và nhấn tìm kiếm. 

Nếu không nhập gì, Cổng điện tử sẽ mặc định hiển thị tất cả các đề nghị 

cấp hóa đơn Trạng thái xử lý là Chờ phê duyệt. Người dùng có thể lựa chọn 

hiển thị danh sách theo 15, 30, 50 bản ghi. 

+ Bước 3: Nhấn nút  Cổng điện tử mặc định hiển thị tất cả các 

bản ghi của tất cả trạng thái Xử lý theo màn hình. 

Danh sách Đề nghị cấp HĐĐT 

Sau khi thực hiện thao tác Tìm kiếm, Danh sách các Đề nghị cấp HĐĐT có 

mã của CQT thỏa mãn các tiêu chí vừa nhập được hiển thị 
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Danh sách Đề nghị cấp HĐĐT 

Tại danh sách Đề nghị cấp HĐĐT, người dùng nhấn Xem đề nghị, sẽ hiển 

thị chi tiết Đề nghị đã chọn đó 
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CHƯƠNG VII. QUẢN LÝ HÓA ĐƠN PHÁT SINH 

1. Lập hóa đơn mới theo lần phát sinh 

1.1.Màn hình giao diện 

 

 

 
Hiển thị giao diện Lập mới hóa đơn mới theo lần phát sinh 

 
Giao diện Lập mới hóa đơn mới theo lần phát sinh 

Chú ý: Để thực hiện được thao tác lập Lập mới hóa đơn theo từng lần phát sinh, 

NTT phải được cấp mã hồ sơ từ CQT 

1.2. Lập mới hóa đơn Giá trị gia tăng 

 

Bước 1 

Bước 2 



163 

 

 

- Bước 1: Chọn Loại hóa đơn: Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng và nhập các 

thông tin bắt buộc  (*) còn lại. 

- Bước 2: Nhấn  hiển thị màn hình Hóa đơn giá trị gia tăng bao gồm 

các chức năng: Xem hóa đơn, Lưu tạm, Trình phê duyệt, Ký gửi, Phê duyệt, 

Nhập mới. Quay lại. 

 

Giao diện Lập mới hóa đơn giá trị gia tăng 

- Bước 3: Nhập các thông tin vào hóa đơn 

+ Nhấn  để xem trước hóa đơn, hiển thị hóa đơn Giá trị gia tăng 

bao gồm các thông tin đã nhập. 

Nhấn X: để đóng hóa đơn 
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Giao diện hóa đơn giá trị gia tăng 

+ Nhấn để thực hiện lưu tạm hóa đơn thành công. Hiển thị mẫu hóa 

đơn Giá trị gia tăng bao gồm chức năng Lập mới hóa đơn điện tử. 

+  Nhấn Lập mới hóa đơn điện tử: quay trở về màn hình Lập mới hóa đơn. 

+ Nhấn  màn hình hiển thị hộp thoại Trình phê duyệt bao gồm 

danh sách người phê duyệt và chức năng Trình phê duyệt/ Hủy. 
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o Chọn người phụ trách 

o Nhấn  thì Hóa đơn được gửi sang tài khoản của 

người phụ trách phê duyệt. Cổng điện tử thông báo Trình phê duyệt 

thành công đồng thời hiển thị mẫu hóa đơn Giá trị gia tăng bao gồm 

chức năng Lập mới hóa đơn điện tử. 

o Nhấn  để hủy bỏ thao tác Trình phê duyệt. 

+ Nhấn  hiển thị màn hình Thông tin chứng thư để kí số 

 

o Chọn , xuất hộp thoại để nhập mã pin 
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o Chọn Đăng nhập (Login)  Hóa đơn được ký gửi thành công 
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Hóa đơn Giá trị gia tăng được ký gửi thành công  

o Chọn Lập hóa đơn mới để trở về giao diện Lập mới hóa đơn theo 

từng lần phát sinh 

+ Nhấn  để Cổng điện tử xóa hết các thông tin đã nhập trước đó để 

nhập lại mới hóa đơn khác. 

+ Nhấn  để chuyển hóa đơn lên CQT 

+ Nhấn  để trở về màn hình Lập mới hóa đơn theo lần phát sinh 

1.3.Lập mới Hóa đơn bán hàng 

o Bước 1: Chọn Loại hóa đơn: Hóa đơn điện tử bán hàng, nhập các thông 

tin bắt buộc (*) còn lại. 
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o Bước 2: Nhấn hiển thị màn hình Hóa đơn bán hàng bao gồm 

các chức năng: Xem hóa đơn, Lưu tạm, Trình phê duyệt, Ký gửi, Phê 

duyệt, Nhập mới, Quay lại. 

 
Giao diện lập mới hóa đơn bán hàng 

- Bước 3: Nhập các thông tin vào hóa đơn 

+ Nhấn Xem hóa đơn: Xem trước hóa đơn, hiển thị hóa đơn Giá trị gia tăng 

bao gồm các thông tin đã nhập 
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Giao diện hóa đơn bán hàng 

Nhấn X: để đóng hóa đơn 

+ Nhấn để thực hiện lưu tạm hóa đơn thành công. Hiển thị mẫu hóa 

đơn Giá trị gia tăng bao gồm chức năng Lập mới hóa đơn điện tử. 

+  Nhấn lập mới hóa đơn điện tử: quay trở về màn hình Lập mới hóa đơn. 

+ Nhấn  màn hình hiển thị hộp thoại Trình phê duyệt bao gồm 

danh sách người phê duyệt và chức năng Trình phê duyệt/ Hủy. 
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o Chọn người phụ trách 

o Nhấn  thì Hóa đơn được gửi sang tài khoản của 

người phụ trách phê duyệt. Cổng điện tử thông báo Trình phê duyệt 

thành công đồng thời hiển thị mẫu hóa đơn Giá trị gia tăng bao gồm 

chức năng Lập mới hóa đơn điện tử. 

o Nhấn  để hủy bỏ thao tác Trình phê duyệt. 

+ Nhấn  hiển thị màn hình Thông tin chứng thư để kí số 

 

o Chọn , xuất hộp thoại để nhập mã pin 
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o Chọn Đăng nhập (Login)  Hóa đơn được ký gửi thành công 

 
Hóa đơn bán hàng đã ký gửi thành công 
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o Nhấn  để Cổng điện tử xóa hết các thông tin đã nhập trước 

đó để nhập lại mới hóa đơn khác. 

o Nhấn  để chuyển hóa đơn lên CQT 

o Nhấn  để trở về màn hình Lập mới hóa đơn theo lần phát 

sinh 

Sau khi Hóa đơn điện tử gửi sang cơ quan thuế, cơ quan thuế xử lý gửi lại NNT 

hóa đơn đã có mã  

2. Xử lý hóa đơn 

2.1.Màn hình giao diện 

 

 

 
Hiển thị giao diện Xử lý hóa đơn theo lần phát sinh 

 
Màn hình Xử lý hóa đơn theo lần phát sinh 

Màn hình Xử lý hóa đơn gồm 3 phần: 

o Tìm kiếm 

o Danh sách hóa đơn theo lần phát sinh 

o Các nút chức năng 

2.2.Tìm kiếm 

Cổng điện tử hỗ trợ người dùng tìm kiếm hóa đơn theo các tiêu chí tìm 

kiếm Loại hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Ngày lập hóa đơn, Trạng thái xử lý 

Bước 1 

Bước 2 
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Trìnhphê duyệt 

 

 Thao tác tìm kiếm như sau: 

+ Bước 1: Nhập giá trị tìm kiếm hợp lệ vào ô Loại hóa đơn, Ký hiệu hóa 

đơn, Ngày lập hóa đơn, Trạng thái xử lý 

+ Bước 2: Sau khi nhập thành công, nhấn nút để hiển thị các 

Danh sách hóa đơn thỏa mãn các tiêu chí vừa nhập.  

Chú ý: Có thể nhập vào tất cả các ô tìm kiếm hoặc không nhập giá trị 

nào và nhấn tìm kiếm. 

Nếu không nhập gì, Cổng điện tử sẽ mặc định hiển thị tất cả các tên 

khách hàng có trong hệ thống. 

Người dùng có thể lựa chọn hiển thị danh sách theo 15, 30, 50 bản ghi. 

+ Bước 3: Nhấn nút  Cổng điện tử mặc định hiển thị tất 

cả các bản ghi có trong hệ thống. 

2.3.Danh sách hóa đơn theo lần phát sinh 

Hiển thị thông tin của hóa đơn theo tiêu chí tìm kiếm. Nếu nhấn xem hóa đơn thì 

sẽ hiển thị chi tiết Hóa đơn phát sinh đã chọn 

 

2.4.Các nút chức năng 

 

 

 

 
 

 Thao tác Xử lý: 

+ Bước 1: Tại màn hình Xử lý hóa đơn, tại khung Danh sách tích chọn 

bản ghi mong muốn.Nhấn biểu tượng Xử lý Hiển thị màn hình biểu mẫu 

Xử lý hóa đơn cần điều chỉnh 

Xử lý Ký gửi Phê duyệt Xóa 
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Giao diện Xử lý hóa đơn 

Màn hình Xử lý: Xử lý, thay đổi các thông tin hóa đơn đã nhập bao gồm 

các chức năng (Xem hóa đơn/ Lưu tạm/ Trình phê duyệt/ Ký gửi/ Phê 

duyệt/Nhập mới/ Xóa/Hủy) 

 Nhấn để xem trước hóa đơn kiểm tra lại các thông tin trong 

hóa đơn đó. 

 Nhấn  để lưu lại thông tin đã nhập. 

 Nhấn  để gửi thông tin đã nhập trình cấp trên phê duyệt 

(trạng thái hóa đơn là Chờ phê duyệt) 

 Nhấn  đểhiển thị ký số của lãnh đạo thực hiện ký gửi phê duyệt 

đề nghị đã nhập (trạng thái xử lý là: Đã phê duyệt) 

 Nhấn  thực hiện gửi hoá đơn lên CQT 

 Nhấn  để Cổng điện tử xóa hết các thông tin đã nhập trước đó 

để nhập lại mới hóa đơn khác. 

 Nhấn  để thực hiện xóa hóa đơn, không còn hiển thị hóa đơn đó 

trong danh sách. 

 Nhấn : các thông tin vừa nhập sẽ không được lưu lại và quay trở 

về màn hình Xử lý hóa đơn có mã của CQT. 

 Thao tác Trình phê duyệt: 

+ Bước 1: Tại màn hình Xử lý hóa đơn, tại khung Danh sách tích chọn 

bản ghi mong muốn, nhấn biểu tượng Trình phê duyệt.  
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Hiển thị hộp thoại danh sách các CBT có thẩm quyền phê duyệt hóa 

đơn. 

 
+ Bước 2: Chọn 1 CBT để trình phê duyệt. 

 Nhấn :để gửi thông tin đã nhập cho CBT phê duyệt 

(trạng thái xử lý là: Chờ phê duyệt) 

 Nhấn : các thông tin vừa nhập sẽ không được lưu lại và quay trở 

về màn hình Xử lý hóa đơn. 

 Thao tác Ký gửi: 

+ Bước 1: Tại màn hình Xử lý hóa đơn, tại khung Danh sách tích chọn 1 

bản ghi mong muốn. 

+ Bước 2: Nhấn biểu tượng Ký gửi, hiển thị màn hình Thông tin chứng 

thư để kí số 
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+ Bước 3: Chọn Đồng ý, nhập mã pin 

 
+ Bước 4: Chọn Đăng nhập (login)  Hóa đơn đó đã được phê duyệt 

thành công (trạng thái xử lý là Đã phê duyệt) 

 Thao tác Phê duyệt: 

+ Bước 1: Tại màn hình Xử lý hóa đơn, tại khung Danh sách tích chọn 1 

bản ghi mong muốn. 

+ Bước 2: Nhấn biểu tượng Phê duyệt, hiển thị hộp thoại Phê duyệt 

 

+ Bước 3: - Nhấn , để thực hiện gửi hoá đơn lên CQT 

o Nhấn  để hủy thao tác Phê duyệt 

 Thao tác Xóa: 

+ Bước 1: Tại màn hình Xử lý hóa đơn, tại khung Danh sách tích chọn 1 

bản ghi mong muốn. 

 

+ Bước 2: Nhấn biểu tượng Xóa  màn hình hiển thị hộp thoại Xóa 
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 Nhấn  để xóa bản ghi (bản ghi đó không còn hiển thị tại 

danh sách) 

 Nhấn để hủy bỏ thao tác Xóa. 

3. Phê duyệt hóa đơn 

Chức năng Phê duyệt hóa đơn từng lần phát sinh dành cho NNT thì người thực 

hiện là phụ trách hoặc người quản lý có thẩm quyền. 

3.1.Màn hình giao diện 

 

 

 
Hiển thị giao diện Phê duyệt hóa đơn 

 

Màn hình Phê duyệt hóa đơn 

Màn hình Phê duyệt hóa đơn gồm 3 phần: 

o Tìm kiếm 

o Danh sách hóa đơn 

o Các nút chức năng 

3.2.Tìm kiếm 

Cổng điện tử hỗ trợ người dùng tìm kiếm hóa đơn theo các tiêu chí tìm 

kiếm Loại hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Ngày lập hóa đơn, Trạng thái xử lý 

Bước 1 

Bước 2 
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  Thao tác tìm kiếm như sau: 

  + Bước 1: Nhập giá trị tìm kiếm hợp lệ vào ô Loại hóa đơn, Ký hiệu hóa 

đơn, Ngày lập hóa đơn, Trạng thái xử lý 

  + Bước 2: Sau khi nhập thành công, nhấn nút để hiển thị các 

Danh sách hóa đơn thỏa mãn các tiêu chí vừa nhập.  

Chú ý: Người dùng có thể nhập vào tất cả các ô tìm kiếm hoặc không nhập 

giá trị nào và nhấn tìm kiếm. 

Nếu không nhập gì, Cổng điện tử sẽ mặc định hiển thị tất cả các tên khách 

hàng có trong hệ thống. 

Người dùng có thể lựa chọn hiển thị danh sách theo 15, 30, 50 bản ghi. 

  + Bước 3: Nhấn nút  Cổng điện tử mặc định hiển thị tất 

cả các bản ghi có trong hệ thống 

3.3. Danh sách Hóa đơn phát sinh chờ Phê duyệt 

Tại danh sách phê duyệt hóa đơn, người dùng có thể chọn 1 hoặc nhiều bản ghi 

để thao tác với các chức năng tương ứng. Nhấn Xem hóa đơn, sẽ hiển thị loại hóa đơn 

chi tiết của hóa đơn đó 

 

Bảng danh sách phê duyệt hóa đơn 

3.4.Các phím chức năng 

 

 

 

 Thao tác Phê duyệt:  

  + Bước 1: Tại màn hình  Phê duyệt hóa đơn, trong Danh sách tích chọn 

bản ghi muốn Phê duyệt. 

Phê duyệt Ký duyệt Từ chối 
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  + Bước 2: Nhấn biểu tượng  (Phê duyệt), lúc này hóa đơn được 

chuyển lên CQT 

 Thao tác Ký duyệt: 

  + Bước 1: Tại màn hình Phê duyệt hóa đơn, trong Danh sách tích chọn 

bản ghi mong muốn. 

  + Bước 2: Nhấn biểu tượng  (Ký duyệt), hiển thị màn hình Thông tin 

chứng thư để kí số 

 
  + Bước 3: Chọn Đồng ý, nhập mã pin 

 
  + Bước 4: Chọn Đăng nhập (login) Đề nghị đó đã được Ký duyệt 

thành công  

 Thao tác Từ chối: 
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  + Bước 1: Tại màn hình Phê duyệt hóa đơn, tại Danh sách chọn bản ghi 

mong muốn. 

  + Bước 2: Nhấn biểu tượng Từ chối, hiển thị hộp thoại Từ chối phê 

duyệt. 

  + Bước 3: Nhập nội dung Từ chối phê duyệt 

 

 Nhấn  để từ chối hóa đơn (trạng thái xử lý là: Từ chối phê 

duyệt) 

 Nhấn  để hủy thao tác từ chối và quay trở về màn hình Phê duyệt 

Đề nghị các HĐĐT. 

4. Tra cứu hóa đơn 

Màn hình giao diện 

 

 

 
Hiển thị giao diện Tra cứu hóa đơn 

 

Bước 1 

Bước 2 
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Màn hình Tra cứu hóa đơn gồm 2phần: 

- Tìm kiếm 

- Danh sách hóa đơn theo từng lần phát sinh 

Tìm kiếm  

Cổng điện tử hỗ trợ người dùng tìm kiếm Loại hóa đơn theo các tiêu chí 

như: Loại hóa đơn, Số hóa đơn, Kí hiệu hóa đơn, Mã hồ sơ, Trạng thái xử lý, 

Ngày lập hóa đơn 

 

 Thao tác tìm kiếm: 

+ Bước 1: Nhập giá trị tìm kiếm hợp lệ vào 1 trong số các ô Loại hóa đơn, Số 

hóa đơn, Kí hiệu hóa đơn, Mã hồ sơ, Trạng thái xử lý, Ngày lập hóa đơn Từ 

ngày/ Đến ngày. 

+ Bước 2: Sau khi nhập thành công, nhấn nút  để hiển thị các Danh sách 

các Loại hóa đơn thỏa mãn các tiêu chí vừa nhập. Các Danh sách các Loại hóa 

đơn thỏa mãn điều kiện sẽ hiển thị ở khu vực danh sách.  

Chú ý: có thể nhập vào tất cả các ô tìm kiếm hoặc không nhập giá trị nào và 

nhấn tìm kiếm.  

Nếu không nhập gì, Cổng điện tử sẽ mặc định hiển thị tất cả các hóa đơn Trạng 

thái xử lý là Tất cả. Người dùng có thể lựa chọn hiển thị danh sách theo 15, 30, 

50 bản ghi. 
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+ Bước 3: Nhấn nút  Cổng điện tử mặc định hiển thị tất cả các bản 

ghi của tất cả trạng thái Xử lý theo màn hình. 

Danh sách Hóa đơn: 

Tại danh sách Hóa đơn phát sinh, người dùng nhấn Xem hóa đơn, sẽ hiển 

thị loại hóa đơn chi tiết của hóa đơn đó. 

 
Bảng danh sách Hóa đơn 

 

 

 


