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I. GIỚI THIỆU 

1. Mục đích. 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng là công cụ trợ giúp NSD làm quen với hệ thống 

và hướng dẫn chi tiết NSD thực hiện các chức năng liên quan đến việc sử 

dụng hóa đơn điện tử như:  phát hành, tạo lập, in ấn, báo cáo, xác 

minh…trên hệ thống hóa đơn điện tử ICS_TAX24 của nhà cung cấp dịch 

vụ Seatech. 

2. Định nghĩa thuật ngữ và các từ viết tắt. 

STT Thuật ngữ/Chữ viết tắt 
Mô tả 

1 MST Mã số thuế 

2 NSD Người sử dụng 

3 CQT Cơ quan thuế 

4 NNT Người nộp thuế 

5 HD Hóa đơn 

6 HDSD Hướng dẫn sử dụng 

7 CSDL Cơ sở dữ liệu 

8 TCT Tổng cục thuế 

3. Tài liệu tham khảo/Hành lang pháp lý. 

STT 
Tài liệu/ công văn/nghị định 

1 

V/v Hướng dẫn về tiêu thức chữ ký số người mua trên hóa đơn điện tử 

(23-02-2016). 

2 

Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 

9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản 

lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn. 

3 V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của 



 

 

Bộ Tài chính, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài 

chính. 

4 

Văn bản hợp nhất thông tư số 16/VBHN-BTC ngày 24/05/2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản 

lý gỉá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, 

phí, lệ phí, hóa đơn. 

5 

Thông tư số: 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử 

dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 

6 

Thông tư số: 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 

51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 và nghị định số 

04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định 

về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 

7 

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung 

ứng dịch vụ. 

8 

Dự thảo ban hành thay thế nghị định 51/2010/NĐ-CP dự kiến ban hành 

tháng 10/2017. 

4. Mô hình tổng thể của hệ thống. 



 

 

 



 

 

5. Quy trình tạo lập hóa đơn điện tử. 

 

6. Yêu cầu chung. 

6.1 Cấu trúc MST. 

- Mã số thuế doanh nghiệp: N1N2 N3N4N5N6N7N8N9 N10  

- Mã số thuế chi nhánh: N1N2 N3N4N5N6N7N8N9 N10 – N11N12N13 

Trong đó: 

 Hai chữ số đầu N1N2 là số phân khoảng tỉnh cấp mã số thuế được 

quy định theo danh mục mã phân khoảng tỉnh (đối với mã số thuế 

cấp cho người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, nhóm 

cá nhân và cá nhân kinh doanh) hoặc số không phân khoảng tỉnh cấp 

mã số thuế (đối với mã số thuế cấp cho các cá nhân khác). 

 Bảy chữ số N3N4N5N6N7N8N9 được quy định theo một cấu trúc xác 

định, tăng dần trong khoảng từ 0000001 đến 9999999.  

 Chữ số N10 là chữ số kiểm tra. 

 Ba chữ số N11N12N13 là các số thứ tự từ 001 đến 999. 

 Dấu gạch ngang là ký tự để phân tách nhóm 10 số đầu và nhóm 3 số 

cuối.  

6.2 Cấu trúc ký hiệu hóa đơn. 

- Ký hiệu hóa đơn gồm 6 ký tự gồm:  



 

 

 Hai ký tự đầu để phần biệt ký hiệu hóa đơn với nhau (2 ký tự đầu là 2 

chữ cái trong 20 chữ cái in hóa của bảng chữ cái tiếng việt bao gồm: 

A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y). 

 Ba ký tự cuối cùng thể hiện năm tạo hóa đơn và hình thức hóa đơn 

(Năm tạo hóa đơn thể hiện bằng 2 số cuối của năm; Hình thức hóa 

đơn gồm: E hóa đơn điện tử, T hóa đơn tự in, P hóa đơn đặt in) 

 Giữa hai phần được ngăn cách bằng dấu gạch chéo (/). 

II. HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN 

TỬ. 

1. Đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử. 

1.1. Mục đích. 

- Chức năng cho phép NSD là khách hàng doanh nghiệp thực hiện đăng 

ký (hoặc gia hạn) sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử trên hệ thống 

ICS_TAX24. 

1.2. Điều kiện thực hiện. 

- N/A 

1.3. Người thực hiện. 

- Người đại diện cho doanh nghiệp/tổ chức kinh doanh/hộ kinh doanh/hộ 

gia đình/cá nhân có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử. 

1.4. Các bước thực hiện. 

NSD có thể thực hiện đăng ký dịch vụ Hóa đơn điện tử bằng các cách 

sau: 

- Cách 1: NSD truy cập trang web: “http://tax24.com.vn” chọn Đăng 

nhập/ Hóa đơn điện tử. Tại màn hình Đăng nhập, nhấn chọn Đăng ký dịch 

vụ hóa đơn điện tử. Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin đăng ký 

Bƣớc 1. 



 

 

 

- Cách 2: NSD truy cập trang web: “http://tax24.com.vn”, tại màn hình 

Trang chủ, nhấn chọn menu Sản phẩm dịch vụ. NSD lựa chọn gói dịch vụ 

sử dụng và nhấn chọn Đăng ký, hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin 

đăng ký tại Bƣớc 1. 

Bƣớc 1: Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin đăng ký dịch vụ hóa đơn 

điện tử: 

http://tax24.com.vn/


 

 

 
 

- NSD nhập thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử với các gói 

dịch vụ của nhà cùng cấp dịch vụ thiết lập  Nhấn “Tiếp tục” hệ thống 



 

 

chuyển sang màn hình Bƣớc 2 cho phép NSD xác nhận lại thông tin đăng 

ký trước khi chuyển tới nhà cung cấp dịch vụ. 

- NSD nhấn “Thiết lập lại” hệ thống xóa trắng dữ liệu đã nhập, cho phép 

NSD nhập lại thông tin đăng ký tại màn hình Bƣớc 1. 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin đăng ký NSD đã 

nhập và không cho phép chỉnh sửa. 

 

- Hệ thống sẽ thực hiện gửi thông tin xác thực đăng ký về địa chỉ email 

liên hệ của Doanh nghiệp. NSD kiểm tra kỹ thông tin liên hệ đã nhập. 

- Trường hợp NSD nhập sai thông tin, nhấn “Quay lại” để thực hiện 

chỉnh sửa lại thông tin đăng ký.  

- NSD nhấn “Tiếp tục” để thực hiện tiếp quy trình đăng ký dịch vụ hóa 

đơn điện tử. 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị thông báo đăng ký sử dụng dịch vụ hóa đơn điện 

tử thành công. 



 

 

 
 

- NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống trở về màn hình Bƣớc 2. 

- Sau khi đăng ký dịch vụ thành công, NSD vào tài khoản Email đã nhập 

khi đăng ký để xác nhận lại thông tin và hoàn tất quá trình đăng ký.  

 
 

- NSD nhấn vào link “Xác thực tài khoản” hệ thống hiển thị màn hình 

thông báo xác thực thành công. 

 

 
 



 

 

- NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay về màn hình đăng nhập hệ thống. 

Chú ý:  

- Hình thức hóa đơn của hệ thống Tax24 bao gồm 1 loại: Hóa đơn điện 

tử. Khi lựa chọn đăng ký gói hóa đơn với hình thức Hóa đơn điện tử, 

NSD có thể sử dụng đồng thời 2 loại: Hóa đơn điện tử và Hóa đơn tự in 

trong cùng 1 gói sản phẩm. 

- NSD có thể thanh toán gói dịch vụ qua các hình thức: Thanh toán 

chuyển khoản, thanh toán tiền mặt, thanh toán qua hệ thống Napas (thẻ 

ATM nội địa). 

- Trường hợp NSD đăng ký sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử lần đầu, sau 

khi đăng ký thành công và thực hiện thanh toán gói dịch vụ đầy đủ, nhà 

cung cấp sẽ thực hiện phê duyệt thông tin đăng ký, đồng thời gửi thông 

tin tài khoản đăng nhập qua địa chỉ email liên hệ của doanh nghiệp. 

- Trường hợp NSD thực hiện gia hạn hoặc đăng ký thêm gói dịch vụ, hệ 

thống sẽ không gửi thông tin đăng nhập về địa chỉ email liên hệ của 

doanh nghiệp. NSD đăng nhập sử dụng hệ thống bằng tài khoản đã 

được cấp từ lần đăng ký đầu tiên. 

2. Đăng nhập. 

2.1. Mục đích. 

- Cho phép NSD truy cập vào hệ thống hóa đơn điện tử ICS_TAX24. 

2.2. Điều kiện thực hiện. 

- NSD đã đăng ký sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử và được cấp tài khoản 

đăng nhập. 

2.3. Người thực hiện. 

- NSD có tài khoản đăng nhập hệ thống 

2.4. Các bước thực hiện. 

NSD truy cập vào hệ thống qua đường link: “http://tax24.com.vn”. 

Bƣớc 1: NSD nhập thông tin Tên truy cập, Mật khẩu để đăng nhập vào hệ 

thống.  



 

 

 
 

- NSD nhấn “Đăng nhập” để truy cập và sử dụng các chức năng của hệ 

thống. 

Chú ý:  

- Đối với tài khoản đăng nhập lần đầu tiên, hệ thống yêu cầu NSD thay 

đổi mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật thông tin. 

 

3. Đăng xuất. 

3.1. Mục đích. 

- Chức năng cho phép NSD đăng xuất khỏi hệ thống hóa đơn điện tử 

ICS_TAX24. 

3.2. Điều kiện thực hiện. 

- NSD đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 



 

 

3.3. Người thực hiện. 

- NSD có tài khoản đăng nhập vào hệ thống. 

3.4. Các bước thực hiện. 

Bƣớc 1: NSD kích chọn vào biểu tượng  ở góc phải màn hình. Hệ thống 

hiển thị popup thông báo Bƣớc 2. 

 
 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận đăng xuất khỏi hệ thống. 

 

 
 

- NSD nhấn “Đồng ý”: Hệ thống thực hiện đăng xuất tài khoản thành 

công. 

- NSD nhấn “Đóng”: Hệ thống đóng thông báo và trở lại màn hình trước 

đó. 

4. Nhóm chức năng thiết lập hệ thống. 

4.1. Cấu hình ký hiệu hóa đơn. 

4.1.1. Mục đích 



 

 

- Chức năng giúp NSD tạo lập các bộ mẫu hóa đơn để thực hiện phát hành 

và sử dụng trong khi lập hóa đơn. 

4.1.2. Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống. 

4.1.3. Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng Cấu hình ký hiệu hóa đơn 

4.1.4. Các bước thực hiện. 

NSD chọn chức năng trên Menu: Thiết lập hệ thống/ Cấu hình ký hiệu hóa 

đơn. Hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 1. 

 

Bƣớc 1: Tại màn hình “Cấu hình ký hiệu hóa đơn”, NSD nhấn “Tạo mới cấu 

hình ký hiệu hóa đơn”, hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin Bƣớc 2. 

 



 

 

Bƣớc 2: NSD có thể thực hiện cấu hình để sử dụng đồng thời 2 hình thức Hóa 

đơn điện tử và Hóa đơn tự in.  

NSD nhập các thông tin bắt buộc (*) và các thông tin có liên quan: 

Bước 2.1. NSD lựa chọn hình thức Hóa đơn điện tử, hệ thống hiển thị màn 

hình. 

 
 

Bước 2.2. NSD lựa chọn hình thức Hóa đơn tự in, hệ thống hiển thị màn 

hình. NSD kích chọn vào “Ký điện tử” nếu sử dụng hình thức hóa đơn tự in 

có ký điện tử. 

 

 
   

- NSD nhấn “Lƣu”: hệ thống lưu các thông tin đã nhập và hiển thị màn 

hình Bƣớc 1 với bản ghi vừa tạo có trạng thái “Chƣa phát hành” 



 

 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống trở lại màn hình Bƣớc 1. 

Chú ý: 

- Khi NSD lập hóa đơn, hệ thống sẽ không hiển thị bộ mẫu hóa đơn đối 

với bộ mẫu số, ký hiệu cấu hình có trạng thái “Chưa phát hành”. 

- Trong quá trình cấu hình ký hiệu hóa đơn, NSD có thể Xem trước/In để 

lựa chọn Mẫu XSL phù hợp. 

4.2. Quyết định phát hành hóa đơn. 

4.2.1. Mục đích. 

- Chức năng giúp NSD lập quyết định phát hành hóa đơn để lưu trữ nội bộ 

tại doanh nghiệp. 

4.2.2. Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống và truy cập vào chức năng 

Quyết định phát hành hóa đơn. 

4.2.3. Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng Quyết định phát hành hóa 

đơn. 

4.2.4. Các bước thực hiện. 

NSD chọn chức năng trên Menu: Thiết lập hệ thống/ Quyết định phát 

hành hóa đơn hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 0. 

 

Bƣớc 0: Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu. 



 

 

 

- NSD nhấn “Tra cứu”: Hệ thống hiển thị bảng kết quả tìm kiếm theo các 

điều kiện đã nhập. 

- NSD nhấn “Thêm mới”: Hệ thống màn hình nhập thông tin Bƣớc 1. 

Bƣớc 1: Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin, cho phép NSD nhập các 

thông tin bắt buộc (*) và thông tin liên quan. 



 

 

 
 

- NSD nhấn “Quay lại”: Hệ thống trở lại màn hình Bƣớc 0. 

- NSD nhấn “Nhập lại”: Hệ thống xóa các thông tin đã nhập và cho phép 

NSD nhập lại thông tin. 

- NSD nhấn “Tiếp tục”: Hệ thống chuyển sang màn hình xác thực thông 

tin  Bƣớc 2. 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin đã nhập và không 

cho phép NSD chỉnh sửa. 



 

 

 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống trở lại màn hình Bƣớc 1 cho phép NSD 

chỉnh sửa nội dung đã nhập. 

- NSD nhấn “Lƣu” hệ thống chuyển sang màn hình Bƣớc 3. 

  



 

 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị màn hình Quyết định phát hành hóa đơn. 

 

- NSD nhấn “In”: Hệ thống hiển thị màn hình view trước khi In. 

- NSD nhấn “Kết thúc”: Hệ thống quay về màn hình Bƣớc 0. 



 

 

Chú ý: Tại màn hình bước 1, NSD có thể lựa chọn hình thức hóa đơn để sử 

dụng đồng thời hai hình thức Hóa đơn điện tử và Hóa đơn tự in khi lập 

quyết định.  

4.3. Thông báo phát hành hóa đơn. 

4.3.1. Mục đích. 

- Chức năng giúp NSD lập thông báo phát hành hóa đơn để gửi đến CQT. 

4.3.2. Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống và truy cập chức năng Thông 

báo phát hành hóa đơn. 

 

4.3.3. Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng Thông báo phát hành hóa 

đơn. 

4.3.4. Các bước thực hiện. 

NSD chọn chức năng trên Menu: Thiết lập hệ thống/ Thông báo phát 

hành hóa đơn hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 0 

 

Bƣớc 0: Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu Thông báo phát hành hóa đơn. 



 

 

 
 

- NSD nhấn “Tra cứu”: Hệ thống hiển thị bảng kết quả tìm kiếm theo các 

điều kiện đã nhập. 

 -    NSD nhấn “Thêm mới”: Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin. 

Lưu ý: NSD lựa chọn một trong hai hình thức Hóa đơn điện tử hoặc Hóa đơn tự in     

để thiết lập thông báo phát hành hóa đơn. 

Bƣớc 1.1: Thiết lập thông báo phát hành hóa đơn cho Hóa đơn điện tử: 

Hệ thống hiển thị màn hình cho phép NSD nhập thông tin để lập thông báo 

phát hành hóa đơn.

 

- NSD nhấn “Thêm dòng” để thêm dòng mới cho bộ mẫu ký hiệu hóa đơn 

muốn phát hành. 

- Trỏ con chuột tại dòng muốn xóa, NSD nhấn nút “Xóa dòng” để xóa dữ 

liệu và dòng khỏi danh sách bộ mẫu ký hiệu muốn phát hành. 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay lại màn hình Tra cứu Bƣớc 0 

- NSD nhấn “Tiếp tục” hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin ở 

Bƣớc 2.1 và không cho phép NSD chỉnh sửa thông tin đã nhập 



 

 

Bƣớc 2.1: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin đã nhập 

 
 

- NSD nhấn “Quay lại” Hệ thống quay lại màn hình nhập thông tin Bƣớc 

1.1 và cho phép chỉnh sửa 

- NSD nhấn “Lƣu” Hệ thống hiển thị màn hình Thông báo phát hành thành 

công. 

Bƣớc 3.1: Hệ thống hiển thị màn hình Thông báo phát hành hóa đơn 

 
 

- NSD nhấn “In” Hệ thống hiển thị màn hình view trước khi In 

- NSD nhấn “Kết thúc” Hệ thống quay về màn hình Bƣớc 0 

- NSD nhấn “Tải XML”: Hệ thống hiển thị màn hình đường dẫn để lưu 

trữ dữ liệu file XML thông báo phát hành hóa đơn vừa tạo. 

Bƣớc 1.2: Thiết lập thông báo phát hành hóa đơn cho Hóa đơn tự in: 



 

 

 Hệ thống hiển thị màn hình cho phép NSD nhập thông tin để lập thông báo 

phát hành hóa đơn. 

 

- NSD nhấn “Thêm dòng” để thêm dòng mới cho bộ mẫu ký hiệu hóa đơn 

muốn phát hành. 

- Trỏ con chuột tại dòng muốn xóa, NSD nhấn nút “Xóa dòng” để xóa dữ 

liệu và dòng khỏi danh sách bộ mẫu ký hiệu muốn phát hành. 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay lại màn hình Tra cứu Bƣớc 0 

- NSD nhấn “Tiếp tục” hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin ở 

Bƣớc 2.2 và không cho phép NSD chỉnh sửa thông tin đã nhập 

Bƣớc 2.2: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin đã nhập: 

 



 

 

- NSD nhấn “Quay lại” Hệ thống quay lại màn hình nhập thông tin Bƣớc 

1.2 và cho phép chỉnh sửa 

- NSD nhấn “Lƣu” Hệ thống hiển thị màn hình Thông báo phát hành 

thành công. 

Bƣớc 3.2: Hệ thống hiển thị màn hình Thông báo phát hành hóa đơn 

 

- NSD nhấn “In” Hệ thống hiển thị màn hình view trước khi In 

- NSD nhấn “Kết thúc” Hệ thống quay về màn hình Bƣớc 0 

- NSD nhấn “Tải XML”: Hệ thống hiển thị màn hình đường dẫn để lưu 

trữ dữ liệu file XML thông báo phát hành hóa đơn vừa tạo. 

Chú ý:  

- Đối với thông báo phát hành chưa được tích vào ô “Chấp nhận”, sau 

khi kích “Tiếp tục” tại màn hình bước 1, hệ thống hiển thị màn hình xác 

thực thông tin và cho phép NSD gửi thông báo trực tiếp đến Cơ quan 



 

 

thuế thông qua đường truyền kết nối trực tiếp với hệ thống khai thuế 

điện tử của Tvan Tax24 hoặc có  thể “Lưu” thông báo ở trạng thái 

“Khởi tạo”. NSD có thể tra cứu và thực hiện Xem, Sửa, Xóa thông báo 

phát hành hóa đơn đó. 

- Đối với thông báo phát hành đã được được tích vào ô “Duyệt”, sau khi 

Thêm mới thành công, bản ghi được lưu ở trạng thái “Đã duyệt”. NSD 

có thể tra cứu và thực hiện Xem thông báo phát hành hóa đơn đó. 

4.4. Thay đổi thông tin đăng ký dịch vụ. 

4.4.1. Mục đích 

- Chức năng giúp NSD thực hiện thay đổi các thông tin của doanh nghiệp, 

bao gồm: Tên, địa chỉ, Email, SĐT, Thông tin liên hệ, thông tin Chứng 

thư số. 

4.4.2. Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống và truy cập chức năng Thay 

đổi thông tin đăng ký dịch vụ. 

4.4.3. Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng Thay đổi thông tin đăng ký 

4.4.4. Các bước thực hiện. 

        NSD lựa chọn chức năng trên Menu: Thiết lập hệ thống/ Thay đổi 

thông tin đăng ký. Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin Bƣớc 1. 

 

Bƣớc 1: Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin thay đổi đăng ký, cho  



 

 

phép NSD nhập các thông tin bắt buộc (*) và thông tin liên quan. 

 

- NSD nhấn “Tiếp tục”: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin 

Bƣớc 2 và không cho phép chỉnh sửa. 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin đã nhập, không cho  

phép chỉnh sửa các thông tin 



 

 

 

- NSD nhấn “Quay lại”: Hệ thống quay lại màn hình Bƣớc 1 và cho phép 

chỉnh sửa thông tin 

- NSD nhấn “Tiếp tục”: Hệ thống hiển thị màn hình cho phép NSD lựa 

chọn CTS để ký điện tử thông tin thay đổi  

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị danh sách chữ ký số điện tử cho phép NSD chọn 

1 trong số các chữ ký số đã đăng ký ở màn hình Bƣớc 1. 

 

 



 

 

- NSD nhấn “Chọn”: Hệ thống hiển thị màn hình nhập mã pin của chứng 

thư số tại màn hình Bƣớc 4 

Bƣớc 4: Hệ thống hiển thị màn hình nhập mã pin của chứng thư số 

 

- NSD nhấn “Chấp nhận” hệ thống hiển thị màn hình thay đổi thông tin 

đăng ký thành công ở Bƣớc 5 

- NSD nhấn “Bỏ qua” hệ thống quay về màn hình xác thực thông tin ở 

Bƣớc 2  

Bƣớc 5: Hệ thống hiển thị màn hình thông báo thay đổi thông tin đăng ký 

thành công. 

 

 

- NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay về màn hình Bƣớc 1 với các thông 

tin mới đã được cập nhật và cho phép NSD thực hiện chỉnh sửa và thay 

đổi thông tin đăng ký nhiều lần. 

Chú ý: NSD có thể lập Hợp đồng dịch vụ điện tử với Công ty Cổ phần 

CNTT Đông Nam Á về việc sử dụng dịch vụ phần mềm hóa đơn điện tử 

bằng cách kích vào “Hợp đồng điện tử”. 

4.5. Hợp đồng điện tử. 

4.5.1. Mục đích 



 

 

- Chức năng giúp NSD thực hiện tạo lập Hợp đồng dịch vụ điện tử với 

Công ty Cổ phần CNTT Đông Nam Á – tổ chức cung cập dịch vụ hóa 

đơn điện tử về việc sử dụng dịch vụ phần mềm hóa đơn điện tử. 

4.5.2. Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống và truy cập chức năng Thay 

đổi thông tin đăng ký dịch vụ. 

4.5.3. Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng Thay đổi thông tin đăng ký, 

tạo lập hợp đồng điện tử. 

4.5.4. Các bước thực hiện. 

Bƣớc 1: NSD vào chức năng Thiết lập hệ thống/ Thay đổi thông tin đăng 

ký, kích chuột vào “ Hợp đồng điện tử”, hệ thống hiển thị hợp đồng điện tử 

đã soạn thảo sẵn và cho phép NSD tải xuống hoặc Xem. 

 

- NSD nhấn “Xem” hệ thống hiển thị chi tiết Hợp đồng điện tử. 

- NSD nhấn “Tải xuống” hệ thống tải Hợp đồng điện tử dưới dạng PDF. 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay về màn hình Thay đổi thông tin 

đăng ký. 

 



 

 

 

- NSD kích “Tải hợp đồng” hệ thống tải bản Hợp đồng lao dưới dạng file 

PDF. 

- NSD kích “Kết thúc” hệ thống hiển thị màn hình Hợp đồng điện tử soạn 

thảo sẵn của hệ thống. 

 

4.6. Thiết lập nhận thông báo. 

4.6.1. Mục đích 

- Chức năng giúp NSD tạo kênh nhận thông tin thông báo xuất hóa đơn từ 

hệ thống hóa đơn điện tử Tax24. 



 

 

4.6.2. Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống và truy cập chức năng Thiết 

lập nhận thông báo. 

4.6.3. Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng Thiết lập nhận thông báo. 

4.6.4. Các bước thực hiện. 

NSD chọn chức năng trên Menu: Thiết lập hệ thống/ Thiết lập nhận thông 

báo hiển thị màn hình thông tin Bƣớc 1. 

 
 

Bƣớc 1: Hệ thống hiển thị màn hình thiết lập kênh nhận thông báo, cho phép 

tích chọn các loại kênh khác nhau cho từng chức năng  

 

- NSD nhấn “Thiết lập lại”: Hệ thống quay về màn hình thiết lập các 

kênh trước đó và cho phép chỉnh sửa 

- NSD nhấn “Tiếp tục”: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin đã 

thiết lập ở Bƣớc 1 và không cho phép chỉnh sửa. 



 

 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin đã chọn, không cho 

phép chỉnh sửa. 

 

- NSD nhấn “Quay lại” Hệ thống quay về màn hình Bƣớc 1 với các 

thông tin vừa chọn và cho phép chỉnh sửa. 

- NSD nhấn “Tiếp tục” Hệ thống hiển thị màn hình thiết lập thông tin 

thành công ở Bƣớc 3. 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị màn hình thông báo thiết lập thông tin thành 

công 

 

- NSD nhấn “Kết thúc” Hệ thống quay về màn hình Bƣớc 2 với các kênh 

đã chọn và cho phép chỉnh sửa 

Chú ý: 

- Khi NSD thiết lập kênh thông báo thành công, các hóa đơn NSD lập tại 

hệ thống hóa đơn điện tử Tax24 sẽ được gửi thông tin theo kênh thông 

báo đã được thiết lập. 

4.7. Danh mục hàng hóa. 



 

 

4.7.1. Mục đích. 

- Chức năng giúp NSD lưu thông tin các hàng hóa, dịch vụ được sử dụng 

khi xuất hóa đơn nếu hàng hóa, dịch vụ đó có mã hàng hóa, hỗ trợ NSD 

lập hóa đơn dễ dàng và nhanh chóng. 

4.7.2. Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống và truy cập chức năng Danh 

mục hàng hóa 

4.7.3. Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng Danh mục hàng hóa dịch vụ 

4.7.4. Các bước thực hiện. 

NSD chọn chức năng trên Menu: Thiết lập hệ thống/Danh mục hàng hóa 

dịch vụ hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 1 

 
  

Bƣớc 1: Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu hàng hóa dịch vụ.  



 

 

 

- NSD nhấn “Tra cứu” Hệ thống hiển thị bảng kết quả tìm kiếm theo các 

điều kiện đã chọn 

- NSD nhấn “Thêm mới” Hệ thống màn hình thêm mới hàng hóa dịch vụ 

ở Bƣớc 2. 

Bƣớc 2:  

Tab: Thêm mới: 

Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin, bắt buộc nhập các thông tin có 

dấu (*) và thông tin có liên quan.  

 

- NSD nhấn “Quay lại” Hệ thống quay lại màn hình Bƣớc 1 

- NSD nhấn “Lƣu” Hệ thống quay về màn hình Bƣớc 1 hiển thị hàng hóa, 

dịch vụ vừa được Thêm mới thành công ở vị trí đầu danh sách kết quả 

tra cứu. 



 

 

- NSD nhấn “Nhập lại” Hệ thống làm mới màn hình nhập và cho phép 

NSD nhập lại thông tin. 

 

Tab: Upload file danh sách hàng hóa: 

Hệ thống hiển thị màn hình cho phép NSD upload file danh sách hàng hóa: 

 

- NSD nhấn chọn vào ô text để chọn file dữ liệu cần tải lên. 

- NSD nhấn “Upload file” Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin 

hàng hóa tải lên. 

 

- NSD nhấn “Quay lại” Hệ thống quay trở về màn hình chọn file upload. 

- NSD nhấn “Tiếp tục” Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới thành công. 

 

Chú ý: 



 

 

- Đối với các loại hàng hóa có thuế suất, khi NSD nhập mã hàng hóa khi 

lập hóa đơn, hệ thống sẽ hỗ trợ hiển thị các thông tin: tên hàng hóa, đơn 

vị tính, đơn giá, thuế suất trên tờ hóa đơn 01GTKT. 

- Đối với loại hàng hóa không có thuế suất, hệ thống sẽ hỗ trợ hiển thị 

thông tin hàng hóa, đơn vị tính, đơn giá khi nhập mã hàng hóa khi lập 

hóa đơn 02GTTT, 07KPTQ, 03XKNB, 04HGDL. 

- NSD chỉ được phép upload file hàng hóa có dữ liệu tối đa là 100 dòng. 

4.8. Cấu hình mẫu hóa đơn mặc định. 

4.8.1. Mục đích 

- Chức năng giúp NSD cấu hình mẫu hóa đơn thường xuyên sử dụng, tạo 

thuận lợi và nhanh chóng hơn trong quá trình xuất bán hóa đơn cho 

người mua. 

4.8.2. Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống 

4.8.3. Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng Cấu hình mẫu hóa đơn mặc 

định. 

4.8.4. Các bước thực hiện. 

NSD chọn chức năng trên Menu: Thiết lập hệ thống/Cấu hình mẫu hóa 

đơn mặc định, hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 1 

 



 

 

Bƣớc 1:  Hệ thống hiển thị màn hình cho NSD lựa chọn loại hóa đơn để cấu 

hình mặc định: 

 
- NSD nhấn “Tiếp tục” hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin 

Bƣớc 2. 
Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin, không cho phép 

chỉnh sửa. 

 

 
 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay về màn hình Bƣớc 1. 

- NSD nhấn “Lƣu” hệ thống hiển thị màn hình xác nhận Bƣớc 3. 

 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận cấu hình mẫu hóa đơn thành 

công. 

 

 
 

4.9. Thiết lập trang chủ. 

4.9.1. Mục đích 



 

 

- Chức năng giúp NSD thiết lập thông tin hiển thị ngay sau khi đăng nhập 

vào hệ thống. 

4.9.2. Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập vào hệ thống thành công và truy cập Thiết lập trang 

chủ. 

4.9.3. Người thực hiện. 

- NSD có tài khoản đăng nhập vào hệ thống. 

4.9.4. Các bước thực hiện. 

NSD kích chọn vào biểu tượng  ở góc phải màn hình, hệ thống hiển thị 

màn hình Bƣớc 0. 

 

Bƣớc 0: Hệ thống hiển thị màn hình chức năng cho phép NSD lựa chọn 

chức năng. 

 
 

- NSD nhấn chọn “Thiết lập trang chủ “ hệ thống hiển thị màn hình thiết 

lập Bƣớc 1. 



 

 

Bƣớc 1: Hệ thống hiển thị màn hình cho phép lựa chọn chức năng được thiết 

lập. 

 

- NSD nhấn “Thiết lập mặc định” Hệ thống hiển thị cấu hình mặc định 

trước đó. 

- NSD nhấn “Tiếp tục” Hệ thống hiển thị màn hình thiết lập thành công 

Bƣớc2. 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực chức năng được lựa chọn. 

 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị màn hình thiết lập trang chủ thành công. 

 



 

 

- NSD nhấn “Quay lại” Hệ thống qua về màn hình Bƣớc 1 với cấu hình 

đã được thiết lập thành công 

Chú ý: 

- NSD phải đăng xuất tài khoản, đăng nhập lại để xem được thông tin đã 

thiết lập. 

4.10. Thiết lập liên kết nhanh. 

4.10.1. Mục đích 

- Chức năng giúp NSD tạo các đường dẫn nhanh tới các chức năng được 

sử dụng thường xuyên. 

4.10.2. Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống và truy cập chức năng Thiết 

lập liên kết nhanh. 

4.10.3. Người thực hiện. 

- NSD có tài khoản đăng nhập vào hệ thống. 

4.10.4. Các bước thực hiện. 

NSD kích chọn vào biểu tượng  ở góc phải màn hình, hệ thống hiển thị 

màn hình Bƣớc 0. 

 
  

Bƣớc 0: Hệ thống hiển thị màn hình chức năng cho phép NSD lựa chọn chức 

năng. 



 

 

 

- NSD nhấn chọn “Thiết lập trang chủ “ hệ thống hiển thị màn hình thiết 

lập Bƣớc 1. 

Bƣớc 1:  Hệ thống hiển màn hình chọn các chức năng cần tạo liên kết.  

 

- NSD nhấn “Thiết lập lại” Hệ thống hiển thị màn hình đã thiết lập trước 

đó. 

- NSD nhấn “Tiếp tục” Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin 

Bƣớc 2 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực chức năng đã chọn.  

 

- NSD nhấn “Quay lại” Hệ thống quay về màn hình Bƣớc 1 với chức 

năng đã được chọn và cho phép chỉnh sửa. 

- NSD nhấn “Tiếp tục” Hệ thống chuyển sang màn hình tạo liên kết thành 

công ở Bƣớc 3 



 

 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị màn hình tạo liên kết nhanh thành công. 

 

- NSD nhấn “Kết thúc” Hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 1 với chức 

năng đã được chọn và cho phép chỉnh sửa. 

- Sau khi thiết lập liên kết nhanh thành công, các chức năng đã được thiết 

lập sẽ được hiển thị trên màn hình menu như sau: 

 

4.11. Cấu hình thông tin khác cho hóa đơn. 

4.11.1.  Mục đích 

- Chức năng giúp NSD cấu hình thêm mục thông tin khác hiển thị ở mục 

thông tin người bán/ thông tin người mua/ thông tin thanh toán khi lập 

hóa đơn. 

4.11.2.  Điều kiện thực hiện 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống và truy cập Cấu hình thông tin 

khác cho hóa đơn. 

4.11.3.  Người thực hiện 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng Quản lý chi nhánh/ phòng 

ban. 



 

 

4.11.4.  Các bước thực hiện 

NSD chọn chức năng trên Menu: Thiết lập hệ thống/ Cấu hình thông tin 

khác cho hóa đơn hiển thị màn hình cấu hình. 

 

NSD chọn mục thông tin Bên bán hoặc Bên mua nhấn “Thêm mới” hệ thống 

hiển thị form cấu hình thông tin. 

 

NSD nhập tên trường thông tin (*) cần hiển thị và giá trị mặc định hiển thị ở 

màn hình lập hóa đơn -> nhấn Lƣu hệ thống hiển thị màn hình Lưu thông tin vừa 

tạo. 

 

NSD có thể thực hiện chức năng “Xóa”, “Sửa” hoặc bỏ tích “Sử dụng” đối 

với thông tin được cấu hình. 

5. Nhóm quản trị doanh nghiệp. 

5.1. Quản lý Chi nhánh/Phòng ban. 



 

 

5.1.1. Mục đích. 

- Chức năng giúp NSD tạo mới chi nhánh/ phòng ban, hỗ trợ việc phân 

quyền sử dụng chức năng cho từng phòng ban/ chi nhánh trong doanh 

nghiệp. 

5.1.2. Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống và truy cập Quản lý Chi 

nhánh/Phòng ban 

5.1.3. Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng Quản lý chi nhánh/ phòng 

ban. 

5.1.4. Các bước thực hiện. 

NSD chọn chức năng trên Menu: Quản trị doanh nghiệp/ Quản lý chi 

nhánh/phòng ban hiển thị màn hình Bƣớc 0. 

 
 

Bƣớc 0: Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu chi nhánh/phòng ban.  

 



 

 

 

- NSD nhấn “Tra cứu” Hệ thống hiển thị bảng dữ liệu kết quả tra cứu 

theo các điều kiện đã chọn. 

- NSD nhấn “Thêm mới” Hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 1 

Bƣớc 1: Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin, cho phép NSD nhập các 

thông tin bắt buộc (*) và thông tin liên quan.  

 

- NSD nhấn “Quay lại” Hệ thống quay về màn hình Bƣớc 0. 

- NSD nhấn “Tiếp tục” Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin 

Bƣớc 2. 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin đã nhập, không cho 

phép NSD chỉnh sửa.  

 

- NSD nhấn “Quay lại” Hệ thống quay về màn hình Bƣớc 1 hiển thị 

thông tin đã nhập và cho phép NSD chỉnh sửa. 

- NSD nhấn “Tiếp tục” Hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 3. 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới thành công. 



 

 

 

- NSD nhấn “Kết thúc” Hệ thống quay về màn hình Tra cứu với bảng kết 

quả tìm kiếm hiển thị bản ghi vừa tạo mới thành công. 

5.2. Quản lý nhóm người dùng. 

5.2.1. Mục đích. 

- Chức năng giúp NSD phân quyền sử dụng các chức năng trên hệ thống 

hóa đơn điện tử Tax24. 

5.2.2. Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống và truy cập chức năng Quản lý 

nhóm người dùng. 

5.2.3. Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng Quản lý nhóm người dùng. 

5.2.4. Các bước thực hiện. 

NSD chọn chức năng trên Menu: Quản trị hệ thống/ Quản lý nhóm ngƣời 

dùng, hệ thống hiển màn hình Bƣớc 0. 

 



 

 

 

Bƣớc 0: Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu mới nhóm người dùng. 

 

 
 

- NSD nhấn “Tra cứu” Hệ thống hiển thị bảng kết quả tra cứu theo các 

tiêu chí đã chọn. 

- NSD nhấn “Thêm mới” Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin 

Bƣớc 1 

Bƣớc 1: Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin, cho phép NSD nhập các 

thông tin bắt buộc (*) và thông tin liên quan. 

 

- NSD nhấn “Quay lại” Hệ thống quay về màn hình Bƣớc 0 

- NSD nhấn “Tiếp tục” Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin 

Bƣớc 2 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin đã nhập không cho  

phép NSD chỉnh sửa thông tin đã nhập. 



 

 

 

- NSD nhấn “Quay lại” Hệ thống quay về màn hình Bƣớc 1 với các 

thông tin đã nhập và cho phép NSD chỉnh sửa. 

- NSD nhấn “Tiếp tục” Hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 3 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị màn hình Thêm mới thành công. 

 

 
 

- NSD nhấn “Kết thúc” Hệ thống quay về màn hình Bƣớc 0 với bảng kết 

quả tìm kiếm hiển thị bản ghi vừa tạo mới thành công. 

Chú ý: 

- Đối với nhóm người dùng đã được gán với người sử dụng sẽ không 

được phép Xóa. 

5.3. Quản lý người sử dụng. 

5.3.1. Mục đích 

- Chức năng giúp NSD tạo tài khoản người dùng và gán các chức năng 

của hệ thống. 

5.3.2. Điều kiện thực hiện. 



 

 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống và truy cập Quản lý người sử 

dụng 

5.3.3. Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng Quản lý người sử dụng. 

5.3.4. Các bước thực hiện. 

NSD chọn chức năng trên Menu Quản trị doanh nghiệp/ Quản lý ngƣời sử 

dụng, hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 0. 

 

Bƣớc 0: Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu người sử dụng. 

 

- NSD nhấn “Tra cứu” Hệ thống hiển thị bảng kết quả tra cứu theo các 

điều kiện đã chọn. 

- NSD nhấn “Thêm mới” Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin 

Bƣớc 1 



 

 

Bƣớc 1: Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin, cho phép NSD nhập 

các thông tin bắt buộc (*) và thông tin liên quan. 

 

- NSD nhấn “Quay lại” Hệ thống trở về màn hình Bƣớc 0 

- NSD nhấn “Thiết lập lại” Hệ thống xóa trắng các dữ liệu đã nhập và 

cho phép NSD nhập lại dữ liệu mới 

- NSD nhấn “Tiếp tục” Hệ thống lưu thông tin vừa nhập và chuyển sang 

màn hình Bƣớc 2  



 

 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin đã nhập và không cho  

phép chỉnh sửa.  

 

- NSD nhấn “Quay lại” Hệ thống quay về màn hình Bƣớc 1 với thông tin 

đã nhập và cho phép NSD chỉnh sửa. 

- NSD nhấn “Tiếp tục” Hệ thống hiển thị màn hình  Bƣớc 3 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị màn hình thông báo Thêm mới thành công. 

 

- NSD nhấn “Kết thúc” Hệ thống quay về màn hình Bƣớc 0 với bảng kết 

quả tìm kiếm hiển thị bản ghi vừa tạo mới thành công.  



 

 

Chú ý: 

- NSD có quyền: Sửa, thiết lập lại mật khẩu, tạm ngừng/ kích hoạt, xóa tài 

khoản đã tạo. 

- Trường hợp Thiết lập lại mật khẩu, mật khẩu mới của NSD sẽ được gửi 

về email đã đăng ký. 

- NSD không xóa được tài khoản đã sử dụng và thực hiện các giao dịch 

hóa đơn. 

5.4. Thiết lập quy trình duyệt. 

5.4.1. Mục đích. 

- Chức năng giúp NSD thiết lập quy trình phê duyệt cho các giao dịch hóa 

đơn, hỗ trợ các doanh nghiệp khi phân quyền phê duyệt cho các cá nhân, 

phòng ban. 

5.4.2. Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống và truy cập chức năng Thiết 

lập quy trình duyệt 

5.4.3. Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng Thiết lập quy trình duyệt 

5.4.4. Các bước thực hiện. 

NSD chọn chức năng trên Menu Quản trị doanh nghiệp/ Thiết lập quy 

trình duyệt hiển thị màn hình Bƣớc 0. 

 
 

  



 

 

 

Bƣớc 0: Hệ thống hiển thị màn hình Thiết lập quy trình duyệt.  

 

- NSD nhấn chọn từng loại hóa đơn cần thiết lập quy trình duyệt -> chọn 

cấp duyệt -> nhấn “Thiết lập quy trình duyệt” Hệ thống chuyển sang 

màn hình Bƣớc 1 

Bƣớc 1: Hệ thống hiển thị màn hình thiết lập tài khoản phê duyệt của từng 

cấp duyệt đã chọn, NSD chọn tài khoản tương ứng với các cấp duyệt khác nhau, 

mỗi tài khoản chỉ quyền ở một cấp duyệt. 

 

- NSD nhấn “Quay lại” Hệ thống quay về màn hình Bƣớc 0 

- NSD nhấn “Tiếp tục” Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin 

Bƣớc 2 



 

 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin đã chọn 

 
 

- Kích Tiếp tục: Hiển thị màn hình thiết lập thành công. 

 

- NSD nhấn “Quay lại” Hệ thống quay về màn hình Bƣớc 1 với các 

thông tin đã chọn và cho phép NSD chỉnh sửa. 

- NSD nhấn “Tiếp tục” Hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 3. 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị màn hình Thiết lập thành công.  

 

- NSD nhấn “Kết thúc” Hệ thống quay về màn hình Bƣớc 0 hiển thị danh 

sách các loại hóa đơn được thiết lập quy trình duyệt thành công. 

Chú ý: 

- NSD được phép thiết lập quy trình duyệt cho tối đa 5 cấp duyệt. Tài 

khoản phê duyệt ở cấp duyệt cuối cùng. 

- Đối với các tài khoản có giao dịch lập hóa đơn đang chờ phê duyệt, 

không được phép Sửa/ Xóa quy trình duyệt. 

5.5. Thiết lập hạn mức doanh nghiệp. 

5.5.1. Mục đích. 



 

 

- Chức năng giúp NSD thiết lập hạn mức giao dịch hóa đơn của doanh 

nghiệp tối đa theo ngày và theo lần xuất hóa đơn. 

5.5.2. Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống và truy cập Thiết lập hạn 

mức doanh nghiệp 

5.5.3. Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng Thiết lập hạn mức doanh 

nghiệp. 

5.5.4. Các bước thực hiện. 

NSD chọn chức năng trên Menu: Quản trị doanh nghiệp/ Thiết lập hạn  

mức doanh nghiệp, hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 1. 

 

Bƣớc 1: Hệ thống hiển thị màn hình thiết lập hạn mức, nhập thông tin thiết  

lập hạn mức: Hạn mức giao dịch/ ngày và hạn mức giao dịch/ lần khi thiết lập  

phải nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức tối đa.  

 



 

 

 

- NSD nhấn “Tiếp tục” hệ thống chuyển sang màn hình Bƣớc 2 cho 

phép người sử dụng xác nhận lại thông tin  

- NSD nhấn “Thiết lập lại” hệ thống quay về màn hình thiết lập mặc 

định của hệ thống và cho phép NSD nhập lại hạn mức. 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực lại thông tin đã nhập. 

  

 
 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay về màn hình Bƣớc 1 với thông tin 

đã nhập và cho phép chỉnh sửa. 

- NSD nhấn “Tiếp tục” hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 3 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị màn hình thiết lập hạn mức thành công.  

 

- NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay về màn hình thiết lập hạn mức ở 

Bƣớc 1 với hạn mức đã được thiết lập thành công. 

5.6. Thiết lập hạn mức người dùng. 

5.6.1. Mục đích 



 

 

- Chức năng giúp NSD thiết lập hạn mức chi tiết cho từng tài khoản 

con đã tạo trước đó 

5.6.2. Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống. 

- NSD đã thiết lập hạn mức cho doanh nghiệp. 

- Truy cập chức năng Thiết lập hạn mức người sử dụng. 

5.6.3. Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng thiết lập hạn mức người 

dùng. 

5.6.4. Các bước thực hiện. 

NSD chọn chức năng trên Menu: Quản trị doanh nghiệp/ Thiết lập hạn 

mức ngƣời dùng, hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 0. 

 
 

Bƣớc 0: Hệ thống hiển thị màn hình thiết lập hạn mức người dùng.  

 

- NSD tích chọn  để chọn tài khoản cần thiết lập -> nhấn “Thiết 

lập hạn mức” hiển thị màn hình Bƣớc 1 

 



 

 

Bƣớc 1: Hệ thống hiển thị màn hình thiết lập hạn mức, cho phép nhập thông  

tin thiết lập hạn mức giao dịch tối đa của giao dịch/ ngày và giao dịch/ lần  

bằng hạn mức giao dịch đã thiết lập cho doanh nghiệp. 

 

- NSD nhấn “Tiếp tục” hệ thống chuyển sang màn hình Bƣớc 2 cho 

phép người sử dụng xác nhận lại thông tin. 

- NSD nhấn “Thiết lập lại” hệ thống quay về màn hình thiết lập mặc 

định của hệ thống và cho phép NSD nhập lại hạn mức. 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực lại thông tin đã nhập. 

 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay về màn hình Bƣớc 1 với thông tin 

đã nhập và cho phép chỉnh sửa. 

- NSD nhấn “Tiếp tục” hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 3. 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị màn hình thiết lập thông tin thành công.  



 

 

 

- NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay về màn hình thiết lập hạn mức ở 

Bƣớc 1 với hạn mức đã được thiết lập thành công. 

6. Nhóm lập hóa đơn. 

6.1. Hóa đơn mới. 

6.1.1. Hóa đơn giá trị gia tăng 01GTKT. 

6.1.1.1. Mục đích 

- Chức năng giúp NSD tạo mới một hóa đơn giá trị gia tăng. 

6.1.1.2. Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống. 

6.1.1.3. Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng lập hóa đơn. 

6.1.1.4. Các bước thực hiện. 

NSD chọn chức năng trên Menu: Lập hóa đơn/ Hóa đơn mới hiển thị màn 

hình Bƣớc 1. 

 
 



 

 

Bƣớc 1: Hệ thống hiển thị màn hình lập hóa đơn mới.  

 

- NSD nhập thông tin hóa đơn bao gồm: 

 Thông tin ngƣời mua 

 

- NSD nhập các thông tin bắt buộc (*) và thông tin liên quan. 



 

 

NSD nhập thông tin MST hợp lệ, hệ thống sẽ hỗ trợ hiển thị thông tin 

tên đơn vị, địa chỉ, email, điện thoại, fax của doanh nghiệp, cho phép 

NSD chỉnh sửa. 

 Thông tin giao dịch: 

 

- Hình thức thanh toán: Mặc định giá trị là Tiền mặt. Cho phép lựa 

chọn 1 trong 4 hình thức: Tiền mặt, Tiền mặt/chuyển khoản, Chuyển 

khoản hoặc Không có. 

 Đối với hóa đơn có giá trị thanh toán lớn hơn hoặc bằng 20.000.000 

VND, NSD chọn hình thức Chuyển khoản hoặc Tiền mặt/ Chuyển 

khoản hoặc Không có. 

 Trường hợp lựa chọn hình thức: Tiền mặt/Chuyển khoản hoặc Chuyển 

khoản, hệ thống hiển thị thêm thông tin chi tiết giao dịch như sau:  

 

- Loại tiền: Mặc định là tiền VND, chọn loại tiền khác trong danh sách. 

- Tỷ giá: Đối với loại tiền VND mặc định tỷ giá = 1 và không cho phép 

chỉnh sửa. Đối với loại tiền ngoại tệ, cho phép chỉnh sửa tỷ giá. 

 Chi tiết hóa đơn 

 

- NSD nhập các thông tin bắt buộc bao gồm: Tên hàng hóa, dịch vụ. 

- Đối với loại tiền VND, hệ thống đang cho phép nhập số thập phân ở 

trường Số lượng, Đơn giá, Tiền chiết khấu, Thành tiền trước thuế, cụ 

thể. Tùy thuộc vào Cấu hình làm tròn tiền tệ trong thanh menu Thay đổi 

thông tin đăng kí thì số chữ số thập phân của Số lượng, Đơn giá, Tiền 

chiết khấu, Thành tiền sẽ được định dạng theo cấu hình. 

-  Nếu để cấu hình làm tròn tiền tệ số chữ số thập phân 4 số. 



 

 

+ Trường Số lượng: cho phép làm tròn sau dấu phẩy 4 chữ số, ví dụ: 

12,1238. 

+ Trường Đơn giá: cho phép làm tròn sau dấu phẩy 4 chữ số, ví dụ: 

50.000,0000 hoặc 50.000,1238 

+ Trường Tiền chiết khấu: cho phép làm tròn sau phấy 4 chữ số, ví dụ: 

50.000,0000 hoặc 50.000,1234 

+ Trường Thành tiền trước thuế: cho phép chỉnh sửa và làm tròn thành 

số nguyên ví dụ: 50.000,7895 sẽ thành 50.001 hoặc 50.000,1524 sẽ 

thành 50.000 

- Trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ đó đã được lưu trong Danh mục 

hàng hóa, NSD chỉ cần nhập mã hàng hóa thì toàn bộ dữ liệu sẽ được 

hiển thị, NSD nhập số lượng. 

- Thêm dòng: Trỏ con chuột tại vị trí muốn thêm, NSD nhấn nút 

“Thêm dòng” để thêm 1 dòng mới trong danh sách chi tiết hóa đơn  

- Xóa dòng: Trỏ con chuột tại dòng muốn xóa, NSD nhấn nút “Xóa 

dòng” để xóa dữ liệu và dòng khỏi danh sách chi tiết hóa đơn 

 Tổng cộng: Hiển thị tổng giá trị các loại hàng hóa và chi tiết theo 

từng loại thuế suất.  

 

Lƣu ý: 

- Trong trường hợp NSD nhập số lượng x đơn giá, hệ thống tự động 

hiển thị giá trị ở trường Thành tiền trước thuế dưới dạng ,0000 và 

trường Tiền thuế và Tổng tiền thanh toán làm tròn sau dấu phẩy 4 chữ 

số dưới dạng ,xxx (ví dụ: ,1234). Nếu NSD chỉnh sửa Thành tiền 

trước thuế, hệ thống sẽ giữ nguyên trường Số lượng, Đơn giá hoặc 

Tiền chiết khấu và sẽ tự động tính lại Tiền thuế và Tổng tiền thanh 

toán.  



 

 

- Trong trường hợp NSD chỉ nhập Thành tiền trước thuế thì hệ thống 

làm tròn sau dấu phẩy 4 chữ số (ví dụ: ,1234) và hệ thống không tự 

làm tròn thành số nguyên được ; trường Tiền thuế và Tổng tiền thanh 

toán làm tròn sau phẩy 4 chữ số và cho phép chỉnh sửa. 

 Các nút chức năng: 

 

- NSD nhấn “Lƣu” hệ thống cho phép lưu toàn bộ dữ liệu hóa đơn vừa 

nhập, hệ thống ở màn hình Bƣớc 1 với dữ liệu vừa nhập và cho phép 

NSD chỉnh sửa lại thông tin. Trạng thái hóa đơn sau khi lưu là “Khởi 

tạo”. NSD có thể tra cứu lại và thực hiện Xem/ Sửa/ Xóa hóa đơn tại 

chức năng Tra cứu hóa đơn. 

- NSD nhấn “Gửi khách hàng”: Hệ thống tự động gửi thông tin hóa 

đơn vừa nhập đến email của người mua để xác nhận lại thông tin hóa 

đơn. 

- NSD nhấn “Nhập lại” hệ thống xóa trắng toàn bộ dữ liệu của hóa 

đơn vừa nhập cho phép NSD nhập mới thông tin. 

- NSD nhấn “Tiếp tục” hệ thống chuyển sang màn hình lập hóa đơn 

Bƣớc 2. 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin hóa đơn, không cho  

phép NSD chỉnh sửa thông tin đã nhập trước đó.  



 

 

 
 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở 

Bƣớc 1 với thông tin đã nhập và cho phép chỉnh sửa. 

- NSD nhấn “Ký hóa đơn” hệ thống hiển thị màn hình lựa chọn chữ 

ký số để thực hiện ký hóa đơn ở màn hình Bƣớc 3. Đối với các hóa 

đơn đã ký điện tử, hệ thống chuyển button thành “Đã ký điện tử” và 

không cho phép quay lại màn hình Bƣớc 2. 

- NSD nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 2 và câu 

thông báo “Vui lòng ký điện tử” không cho phép chuyển bước. 



 

 

Bƣớc 3: Sau khi NSD nhấn Ký hóa đơn, hệ thống hiển thị bảng chữ ký số 

cho phép NSD lựa chọn chữ ký đã đăng ký như sau: 

 

- NSD nhấn vào 1 trong số các chữ ký số đã đăng ký -> nhấn “ Chọn” 

Hệ thống chuyển sang màn hình cho phép nhập mã pin của Chứng 

thư số như sau:  

 

- NSD nhấn “Chấp nhận” hệ thống hiển thị màn hình đang ký gửi và 

hiển thị màn hình Bƣớc 4. 

- NSD nhấn “Bỏ qua” hệ thống quay về màn hình Bƣớc 2. 

 



 

 

Bƣớc 4: Hệ thống hiển thị màn hình Hoàn thành hóa đơn  

 

-  NSD nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị hóa đơn xuất cho khách hàng (Đối 

với tài khoản có đầy đủ quyền và không được thiết lập quy trình duyệt). 



 

 

 



 

 

+ NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở Bƣớc 

1. 

+ NSD nhấn “In” hệ thống cho phép chuyển qua màn hình in hóa đơn. 

+ NSD nhấn “In chuyển đổi” hệ thống cho phép chuyển qua màn hình in hóa 

đơn chuyển đổi. 

- NSD nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị thông báo gửi hóa đơn thành 

công tới cấp duyệt đầu tiên (Đối với tài khoản đã được thiết lập quy trình 

duyệt). 

 

+ NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở bƣớc 2 

6.1.2. Hóa đơn bán hàng 02GTTT. 

6.1.2.1. Mục đích. 

- Chức năng giúp NSD tạo mới một hóa đơn bán hàng. 

6.1.2.2. Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống. 

6.1.2.3. Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng lập hóa đơn. 

6.1.2.4. Các bước thực hiện 

NSD chọn chức năng trên Menu: Lập hóa đơn/ Hóa đơn mới hiển thị màn 

hình Bƣớc 0. 



 

 

 

Bƣớc 0: Hệ thống hiển thị màn hình lập hóa đơn, NSD kích chọn vào biểu 

tượng mũi tên để chọn màn hình lập mới “Hóa đơn bán hàng” ở màn hình 

Bƣớc 1. 

 
 

Chú ý: 
- Đối với trường hợp NSD cấu hình hóa đơn mặc định là hóa đơn bán 

hàng, khi kích chọn vào chức năng “Hóa đơn mới”, hệ thống sẽ hiển 

thị mặc định loại hóa đơn “Hóa đơn bán hàng”. 

Bƣớc 1:  Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin hóa đơn bán hàng. 

 



 

 

 

- NSD nhập thông tin hóa đơn bao gồm: 

 Thông tin ngƣời mua:  

 

- NSD nhập các thông tin bắt buộc (*) và thông tin liên quan. 

- NSD nhập thông tin MST hợp lệ, hệ thống sẽ hỗ trợ hiển thị thông tin 

tên đơn vị, địa chỉ, email, điện thoại, fax của doanh nghiệp, cho phép 

sửa. 

 Thông tin giao dịch:  

 

- Hình thức thanh toán: Mặc định giá trị là Tiền mặt. Cho phép lựa 

chọn 1 trong 4 hình thức: Tiền mặt, Tiền mặt/ chuyển khoản, Chuyển 

khoản, Không có. 



 

 

 Đối với hóa đơn có giá trị thanh toán lớn hơn hoặc bằng 

20.000.000VND lựa chọn hình thức Chuyển khoản hoặc Tiền 

mặt/ Chuyển khoản hoặc Không có. 

 Trường hợp lựa chọn hình thức: Tiền mặt/ Chuyển khoản hoặc 

Chuyển khoản, hệ thống hiển thị thêm thông tin chi tiết giao dịch 

như sau:  

 

- Loại tiền: Mặc định là tiền VND, chọn loại tiền khác trong danh sách. 

- Tỷ giá: Đối với loại tiền VND mặc định tỷ giá = 1 và không cho phép 

chỉnh sửa. Đối với loại tiền ngoại tệ, cho phép chỉnh sửa tỷ giá. 

 Chi tiết hóa đơn. 

 

- NSD nhập thông tin bắt buộc bao gồm: Tên hàng hóa, dịch vụ. 

- Đối với loại tiền VND, hệ thống đang cho phép nhập số thập phân ở 

trường Số lượng, Đơn giá, Tiền chiết khấu, Thành tiền trước thuế, cụ 

thể. Tùy thuộc vào Cấu hình làm tròn tiền tệ trong thanh menu Thay đổi 

thông tin đăng kí thì số chữ số thập phân của Số lượng, Đơn giá, Tiền 

chiết khấu, Thành tiền sẽ được định dạng theo cấu hình. 

- Nếu cấu hình số chữ số phần thập phân là 4 

+ Trường Số lượng: cho phép làm tròn sau dấu phẩy 4 chữ số, ví dụ: 

12,1234. 

+ Trường Đơn giá: cho phép làm tròn sau dấu phẩy 4 chữ số, ví dụ: 

50.000,0000 hoặc 50.000,1234 

+ Trường Tiền chiết khấu: cho phép làm tròn sau phấy 3 chữ số, ví dụ: 

50.000,0000 hoặc 50.000,1234 



 

 

+ Trường Thành tiền trước thuế: cho phép chỉnh sửa và làm tròn sau dấu 

phẩy 4 chữ số, ví dụ: 50.000,0000 hoặc 50.000,1234 

- Trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ đó đã được lưu trong Danh mục 

hàng hóa, NSD chỉ cần nhập mã hàng hóa thì toàn bộ dữ liệu sẽ hiển thị, 

NSD nhập số lượng. 

- Thêm dòng: Trỏ con chuột tại vị trí muốn thêm, NSD nhấn nút 

“Thêm dòng” để thêm 1 dòng mới trong danh sách chi tiết hóa đơn  

- Xóa dòng: Trỏ con chuột tại dòng muốn xóa, NSD nhấn nút “Xóa 

dòng” để xóa dữ liệu và dòng khỏi danh sách chi tiết hóa đơn 

 Các nút chức năng: 

 

- NSD nhấn “Lƣu” hệ thống lưu toàn bộ dữ liệu hóa đơn vừa nhập ở 

màn hình Bƣớc 1 và cho phép NSD chỉnh sửa lại thông tin. Trạng 

thái hóa đơn sau khi lưu là “Khởi tạo”. NSD có thể tra cứu lại và thực 

hiện Xem/ Sửa/ Xóa hóa đơn tại chức năng Tra cứu hóa đơn. 

- NSD nhấn “Gửi khách hàng” hệ thống tự động gửi thông tin hóa 

đơn vừa nhập đến email của khách hàng để xác nhận. 

- NSD nhấn “Nhập lại” hệ thống xóa trắng toàn bộ dữ liệu của hóa 

đơn vừa nhập cho phép NSD nhập mới thông tin ở màn hình Bƣớc 1. 

- NSD nhấn “Tiếp tục” hệ thống chuyển sang màn hình lập hóa đơn 

Bƣớc 2 

Lƣu ý: 

- Trong trường hợp NSD nhập số lượng x đơn giá, hệ thống tự động 

hiển thị giá trị ở trường Thành tiền trước thuế dưới dạng ,0000 và 

trường Tiền thuế và Tổng tiền thanh toán làm tròn sau dấu phẩy 4 chữ 

số dưới dạng ,xxxx (ví dụ: ,1234). Nếu NSD chỉnh sửa Thành tiền 

trước thuế, hệ thống sẽ giữ nguyên dữ liệu ở trường Số lượng, Đơn 

giá hoặc Tiền chiết khấu. 



 

 

- Trong trường hợp NSD chỉ nhập Thành tiền trước thuế thì hệ thống 

làm tròn sau dấu phẩy 4 chữ số (ví dụ: ,1234) trường Tiền thuế và 

Tổng tiền thanh toán làm tròn sau phẩy 4 chữ số và vẫn được phép 

chỉnh sửa. 

Bƣớc 2:  Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin vừa nhập 

 
 

 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở 

Bƣớc 1 với thông tin đã nhập và cho phép chỉnh sửa. 

- NSD nhấn “Ký hóa đơn” hệ thống hiển thị màn hình lựa chọn chữ 

ký số để thực hiện ký hóa đơn ở màn hình Bƣớc 3. Đối với hóa đơn 

đã được ký điện tử, hệ thống không hiển thị nút Quay lại. 

- NSD nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 2 và câu 

thông báo “Vui lòng ký điện tử” không cho phép chuyển bước. 

Bƣớc 3: Sau khi nhấn Ký hóa đơn, hệ thống hiển thị bảng chữ ký số cho  

phép NSD lựa chọn chữ ký đã đăng ký như sau:  



 

 

 

- NSD nhấn chọn 1 trong số các chữ ký số đã đăng ký -> nhấn “ 

Chọn”: Hệ thống chuyển sang màn hình cho phép nhập mã pin của 

Chứng thư số như sau:  

 

- NSD nhấn “Chấp nhận” hệ thống hiển thị màn hình đang ký gửi và 

hiển thị màn hình Bƣớc 4 . 

- NSD nhấn “Bỏ qua” hệ thống quay về màn hình Bƣớc 3. 

Bƣớc 4: Hệ thống hiển thị màn hình Hoàn thành hóa đơn . 



 

 

 

- NSD nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị hóa đơn xuất cho khách hàng 

(Đối với tài khoản có đầy đủ quyền và không được thiết lập quy trình duyệt). 

 



 

 

 

+ NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở bƣớc 

1. 

+ NSD nhấn “In” hệ thống cho phép chuyển qua màn hình in hóa đơn. 



 

 

- NSD nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị thông báo gửi hóa đơn thành 

công tới cấp duyệt đầu tiên (Đối với tài khoản đã được thiết lập quy trình 

duyệt). 

 

+ NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở bƣớc 

3. 

6.1.3. Hóa đơn bán hàng (Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan) 

07KPTQ. 

6.1.3.1. Mục đích 

- Tạo mới một hóa đơn bán hàng (dành cho tổ chức, cán nhân trong 

khu phi thuế quan). 

6.1.3.2. Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống. 

6.1.3.3. Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng lập hóa đơn. 

6.1.3.4. Các bước thực hiện 

NSD chọn chức năng trên Menu: Lập hóa đơn/ Hóa đơn mới hiển thị màn 

hình Bƣớc 0. 



 

 

 

Bƣớc 0: Hệ thống hiển thị màn hình lập hóa đơn, NSD kích chọn vào biểu 

tượng mũi tên để chọn “Hóa đơn bán hàng (dành cho tổ chức, cá nhân trong khu 

phi thuế quan)” hiển thị màn hình Bƣớc 1. 

 
 

Chú ý: 

- Trường hợp NSD cấu hình hóa đơn mặc định là Hóa đơn bán hàng 

(dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan), khi kích chọn 

vào chức năng “ Hóa đơn mới” hệ thống sẽ hiển thị mặc định là: 

Hóa đơn bán hàng (Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế 

quan). 

Bƣớc 1:  Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin hóa đơn: 



 

 

 

- NSD nhập thông tin hóa đơn bao gồm: 

 Thông tin ngƣời mua: 

 

- NSD nhập các thông tin bắt buộc (*) và thông tin liên quan 

- NSD nhập thông tin MST hợp lệ, hệ thống sẽ hỗ trợ hiển thị thông tin 

tên đơn vị, địa chỉ, email, điện thoại, fax của doanh nghiệp, cho phép 

NSD chỉnh sửa. 

 Thông tin giao dịch:  

 

- Hình thức thanh toán: Mặc định giá trị là Tiền mặt. Cho phép lựa 

chọn 1 trong 4 hình thức: Tiền mặt, Tiền mặt/ chuyển khoản, Chuyển 

khoản, Không có. 



 

 

 Đối với các hóa đơn có giá trị thanh toán lớn hơn hoặc bằng 

20.000.000VND có thể lựa chọn hình thức Chuyển khoản hoặc 

Tiền mặt/ Chuyển khoản hoặc Không có. 

 Trường hợp lựa chọn hình thức: Tiền mặt/ Chuyển khoản hoặc 

Chuyển khoản, hệ thống hiển thị thêm thông tin chi tiết giao dịch 

như sau:  

 

- Loại tiền: Mặc định là tiền VND, chọn loại tiền khác trong danh sách. 

- Tỷ giá: Đối với loại tiền VND mặc định tỷ giá = 1 và không cho phép 

chỉnh sửa. Đối với loại tiền ngoại tệ, cho phép chỉnh sửa tỷ giá. 

 Chi tiết hóa đơn. 

 

- NSD nhập thông tin bắt buộc bao gồm: Tên hàng hóa, dịch vụ. 

- Đối với loại tiền VND, hệ thống đang cho phép nhập số thập phân ở 

trường Số lượng, Đơn giá, Tiền chiết khấu, Thành tiền trước thuế, cụ 

thể. Tùy thuộc vào Cấu hình làm tròn tiền tệ trong thanh menu Thay đổi 

thông tin đăng kí thì số chữ số thập phân của Số lượng, Đơn giá, Tiền 

chiết khấu, Thành tiền sẽ được định dạng theo cấu hình. 

- Nếu cấu hình số chữ số phần thập phân là 4 thì: 

+ Trường Số lượng: cho phép làm tròn sau dấu phẩy 4 chữ số, ví dụ: 

12,1234. 

+ Trường Đơn giá: cho phép làm tròn sau dấu phẩy 4 chữ số, ví dụ: 

50.000,0000 hoặc 50.000,1234 

+ Trường Tiền chiết khấu: cho phép làm tròn sau phấy 4 chữ số, ví dụ: 

50.000,0000 hoặc 50.000,1234 



 

 

+ Trường Thành tiền trước thuế: cho phép chỉnh sửa và làm tròn sau dấu 

phẩy 4 chữ số, ví dụ: 50.000,0000 hoặc 50.000,1234 

- Trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ đó đã được lưu trong Danh mục 

hàng hóa, NSD chỉ cần nhập mã hàng hóa thì toàn bộ dữ liệu sẽ hiển thị, 

NSD nhập số lượng. 

- NSD nhấn “Thêm dòng”: Trỏ con chuột tại vị trí muốn thêm, NSD 

nhấn nút “Thêm dòng” để thêm 1 dòng mới trong danh sách chi tiết hóa 

đơn. 

- NSD nhấn “Xóa dòng”: Trỏ con chuột tại dòng muốn xóa, NSD 

nhấn nút “Xóa dòng” để xóa dữ liệu và dòng khỏi danh sách chi tiết hóa 

đơn. 

 Các nút chức năng:  

 

- NSD nhấn “Lƣu” hệ thống cho phép lưu toàn bộ dữ liệu hóa đơn vừa 

nhập và cho phép NSD chỉnh sửa lại thông tin. Trạng thái hóa đơn 

sau khi lưu là “Khởi tạo”. NSD có thể tra cứu lại và thực hiện Xem/ 

Sửa/ Xóa hóa đơn tại chức năng Tra cứu hóa đơn. 

- NSD nhấn “Nhập lại” hệ thống xóa trắng toàn bộ dữ liệu của hóa 

đơn vừa nhập cho phép NSD nhập mới thông tin. 

- NSD nhấn “Gửi khách hàng”  hệ thống tự động gửi thông tin hóa 

đơn vừa nhập đến email của khách hàng để xác nhận. 

- NSD nhấn “Tiếp tục” hệ thống chuyển sang màn hình lập hóa đơn 

Bƣớc 2 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin đã nhập. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở 

Bƣớc 1 với thông tin đã nhập và cho phép chỉnh sửa. 

- NSD nhấn “Ký hóa đơn” hệ thống hiển thị màn hình lựa chọn chữ 

ký số để thực hiện ký hóa đơn ở màn hình Bƣớc 3. Đối với hóa đơn 

đã được ký điện tử, hệ thống không hiển thị nút Quay lại. 

- NSD nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 2 và câu 

thông báo “Vui lòng ký điện tử” không cho phép chuyển bước 

Bƣớc 3: Sau khi nhấn Ký hóa đơn, hệ thống hiển thị bảng chữ ký số cho 

phép NSD lựa chọn chữ ký đã đăng ký như sau: 



 

 

- NSD nhấn vào 1 trong số các chữ ký số đã đăng ký -> nhấn “ Chọn”: 

Hệ thống chuyển sang màn hình cho phép nhập mã pin của Chứng 

thư số như sau:  

 

- NSD nhấn “Chấp nhận” hệ thống hiển thị màn hình đang ký gửi và 

hiển thị màn hình Bƣớc 4. 

- NSD nhấn “Bỏ qua” hệ thống quay về màn hình Bƣớc 2. 

Bƣớc 4: Hệ thống hiển thị màn hình hoàn thành hóa đơn. 

 

- NSD nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị hóa đơn xuất cho khách hàng 

(Đối với tài khoản có đầy đủ quyền và không được thiết lập quy trình duyệt). 



 

 



 

 

v 

+ NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở bƣớc 

1. 

+ NSD nhấn “In” hệ thống cho phép chuyển qua màn hình in hóa đơn. 

- NSD nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị thông báo gửi hóa đơn thành công 

tới cấp duyệt đầu tiên (Đối với tài khoản đã được thiết lập quy trình duyệt). 

 

+ NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn 

ở bƣớc 1. 

6.1.4. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 03XKNB. 

6.1.4.1. Mục đích. 

- Chức năng giúp NSD tạo mới một phiếu xuất kho kiêm vận chuyển 

hàng hóa nội bộ. 

6.1.4.2. Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống. 

6.1.4.3. Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng lập hóa đơn. 

6.1.4.4. Các bước thực hiện. 

NSD chọn chức năng trên Mneu: Lập hóa đơn/ Hóa đơn mới hiển thị màn 

hình Bƣớc 0. 



 

 

 
 

Bƣớc 0: Hệ thống hiển thị màn hình lập hóa đơn. NSD kích chọn vào biểu 

tượng mũi tên để chọn “Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ”Bƣớc 1. 

 

Chú ý: 

- Trường hợp NSD cấu hình hóa đơn mặc định là Phiếu xuất kho kiêm 

vận chuyển nội bộ, khi kích chọn vào chức năng “Hóa đơn mới” hệ 

thống sẽ hiển thị mặc định là: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội 

bộ. 

Bƣớc 1:  Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin hóa đơn:  



 

 

 
 

- NSD nhập thông tin hóa đơn gồm: 

 Căn cứ điều động:  

 

- NSD nhập các thông tin bắt buộc (*) và thông tin liên quan. 

 Thông tin vận chuyển 

 

- NSD nhập các thông tin bắt buộc (*) và thông tin liên quan. 

 Chi tiết hóa đơn. 



 

 

 

- NSD nhập các thông tin bắt buộc bao gồm: Tên hàng hóa, dịch vụ. 

- Trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ đó đã được lưu trong Danh mục 

hàng hóa, NSD chỉ cần nhập mã hàng hóa thì toàn bộ dữ liệu sẽ hiển 

thị, NSD nhập số lượng. 

- Hệ thống cho phép nhập số thập phân trường Số lượng, Đơn giá, cụ 

thể: 

+ Trường Số lượng: cho phép làm tròn sau dấu phẩy 2 chữ số, ví dụ: 12, 

12 

+ Trường Đơn giá: cho phép làm tròn sau dấu phẩy 3 chữ số, ví dụ: 

50.000,000 hoặc 50.000,123 

 

- Thêm dòng: Trỏ con chuột tại vị trí muốn thêm, NSD nhấn nút 

“Thêm dòng” để thêm 1 dòng mới trong danh sách chi tiết hóa đơn. 

- Xóa dòng: Trỏ con chuột tại dòng muốn xóa, NSD nhấn nút “Xóa 

dòng” để xóa dữ liệu và dòng khỏi danh sách chi tiết hóa đơn. 

 Các nút chức năng: 

 

- NSD nhấn “Lƣu” hệ thống cho phép lưu toàn bộ dữ liệu hóa đơn vừa 

nhập ở màn hình Bƣớc 1 và cho phép NSD chỉnh sửa lại thông tin. 

Trạng thái hóa đơn sau khi lưu là “Khởi tạo”. NSD có thể tra cứu lại 

và thực hiện Xem/ Sửa/ Xóa hóa đơn tại chức năng Tra cứu hóa đơn. 

- NSD nhấn “Nhập lại” hệ thống xóa trắng toàn bộ dữ liệu của hóa 

đơn vừa nhập cho phép NSD nhập mới thông tin ở màn hình Bƣớc 1. 



 

 

- NSD nhấn “Tiếp tục” hệ thống chuyển sang màn hình lập hóa đơn 

Bƣớc 2 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin đã nhập. 

 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở 

Bƣớc 1 với thông tin đã nhập và cho phép chỉnh sửa. 

- NSD nhấn “Ký hóa đơn” hệ thống hiển thị màn hình lựa chọn chữ 

ký số để thực hiện ký hóa đơn ở màn hình Bƣớc 3. Đối với hóa đơn 

đã được ký điện tử, hệ thống không hiển thị nút Quay lại. 

- NSD nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 2 và câu 

thông báo “Vui lòng ký điện tử để gửi hóa đơn!” không cho phép 

chuyển bước. 

Bƣớc 3: Sau khi nhấn “Ký hóa đơn”, hệ thống hiển thị bảng chữ ký số cho 

phép NSD lựa chọn chữ ký đã đăng ký như sau:  



 

 

 

- NSD nhấn vào 1 trong số các chữ ký số đã đăng ký -> nhấn “ Chọn”: 

Hệ thống chuyển sang màn hình cho phép nhập mã pin của Chứng 

thư số như sau:  

 

- NSD nhấn “Chấp nhận” hệ thống hiển thị màn hình đang ký gửi và 

hiển thị màn hình Bƣớc 4 . 

- NSD nhấn “Bỏ qua” hệ thống quay về màn hình Bƣớc 2. 

Bƣớc 4: Hệ thống hiển thị màn hình hoàn thành hóa đơn  



 

 

             

   -  NSD nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị hóa đơn xuất cho khách hàng (Đối 

với tài khoản có đầy đủ quyền và không được thiết lập quy trình duyệt). 



 

 

 



 

 

+ NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở bƣớc 

1. 

+ NSD nhấn “In” hệ thống cho phép chuyển qua màn hình in hóa đơn. 

- NSD nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị thông báo gửi hóa đơn thành 

công tới cấp duyệt đầu tiên (Đối với tài khoản đã được thiết lập quy trình 

duyệt). 

 

 

+ NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở bƣớc 

3. 

6.1.5. Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý 04HGDL. 

6.1.5.1. Mục đích 

- Chức năng giúp NSD tạo mới 1 phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý. 

6.1.5.2. Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống. 

6.1.5.3. Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng Hóa đơn mới 

6.1.5.4. Các bước thực hiện. 

NSD chọn Lập hóa đơn/ Hóa đơn mới hiển thị màn hình Bƣớc 0 



 

 

 

Bƣớc 0: Hệ thống hiển thị màn hình lập hóa đơn. Kích chọn vào biểu tượng 

mũi tên để chọn “Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý” hiển thị màn hình 

Bƣớc 1. 

 
 

Chú ý: 
- Trường hợp NSD cấu hình hóa đơn mặc định là Phiếu xuất kho hàng gửi 

bán đại lý, khi kích chọn vào chức năng “Hóa đơn mới” hệ thống sẽ hiển 

thị mặc định là: Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý. 

Bƣớc 1: Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin hóa đơn 



 

 

 
- NSD nhập thông tin hóa đơn bao gồm: 

 Hợp đồng đại lý. 

 

- NSD nhập các thông tin bắt buộc (*) và thông tin liên quan. 

 Thông tin vận chuyển. 

 

- NSD nhập các thông tin bắt buộc (*) và thông tin liên quan. 

 Chi tiết hóa đơn 



 

 

 

- NSD nhập các thông tin bắt buộc bao gồm: Tên hàng hóa, dịch vụ. 

- Hệ thống cho phép nhập số thập phân trường Số lượng, Đơn giá, cụ 

thể: 

+ Trường Số lượng: cho phép làm tròn sau dấu phẩy 2 chữ số, ví dụ: 

12, 12 

+ Trường Đơn giá: cho phép làm tròn sau dấu phẩy 3 chữ số, ví dụ: 

50.000,000 hoặc 50.000,123 

- Trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ đó đã được lưu trong Danh mục 

hàng hóa, NSD chỉ cần nhập mã hàng hóa thì toàn bộ dữ liệu sẽ hiển thị, 

NSD nhập số lượng. 

- Thêm dòng: Trỏ con chuột tại vị trí muốn thêm, NSD nhấn nút 

“Thêm dòng” để thêm 1 dòng mới trong danh sách chi tiết hóa đơn. 

- Xóa dòng: Trỏ con chuột tại dòng muốn xóa, NSD nhấn nút “Xóa 

dòng” để xóa dữ liệu và dòng khỏi danh sách chi tiết hóa đơn 

 Các nút chức năng:  

 

- NSD nhấn “Lƣu” hệ thống cho phép lưu toàn bộ dữ liệu hóa đơn vừa 

nhập ở màn hình Bƣớc 1 và cho phép NSD chỉnh sửa lại thông tin. 

Trạng thái hóa đơn sau khi lưu là “Khởi tạo”. NSD có thể tra cứu lại 

và thực hiện Xem/ Sửa/ Xóa hóa đơn tại chức năng Tra cứu hóa đơn. 

- NSD nhấn “Nhập lại” hệ thống xóa trắng toàn bộ dữ liệu của hóa 

đơn vừa nhập cho phép NSD nhập mới thông tin ở màn hình Bƣớc 1. 



 

 

- NSD nhấn “Tiếp tục” hệ thống chuyển sang màn hình lập hóa đơn 

Bƣớc 2 

Bƣớc 2:  Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin đã nhập. 

 
 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở 

Bƣớc 1 với thông tin đã nhập và cho phép chỉnh sửa. 

- NSD nhấn “Ký hóa đơn” hệ thống hiển thị màn hình lựa chọn chữ 

ký số để thực hiện ký hóa đơn ở màn hình Bƣớc 3. Đối với hóa đơn 

đã được ký điện tử, hệ thống không hiển thị nút Quay lại. 

- NSD nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 2 và câu 

thông báo “Vui lòng ký điện tử để gửi hóa đơn!” không cho phép 

chuyển bước. 

Bƣớc 3: Sau khi nhấn Ký hóa đơn, hệ thống hiển thị bảng chữ ký số cho  

phép NSD lựa chọn chữ ký đã đăng ký như sau:  



 

 

 

 

- NSD nhấn vào 1 trong số các chữ ký số đã đăng ký -> nhấn “ Chọn”: 

Hệ thống chuyển sang màn hình cho phép nhập mã pin của Chứng 

thư số như sau:  

 

- NSD nhấn “Chấp nhận” hệ thống hiển thị màn hình đang ký gửi và 

hiển thị màn hình Bƣớc 4 . 

- NSD nhấn “Bỏ qua” hệ thống quay về màn hình Bƣớc 2. 

  



 

 

Bƣớc 4: Hệ thống hiển thị màn hình Hoàn thành hóa đơn  

 

- NSD nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị hóa đơn xuất cho khách 

hàng (Đối với tài khoản có đầy đủ quyền và không được thiết lập quy 

trình duyệt). 

 

  



 

 



 

 

  

+ NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở bƣớc 

1. 

+ NSD nhấn “In” hệ thống cho phép chuyển qua màn hình in hóa đơn. 

- NSD nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị thông báo gửi hóa đơn thành 

công tới cấp duyệt đầu tiên (Đối với tài khoản đã được thiết lập quy trình 

duyệt 

 

+ NSD nhấn “Kết thúc” quay trở về màn hình lập hóa đơn ở bƣớc 3. 

6.1.6. Lập mới Hóa đơn tự in.  

NSD chọn chức năng trên Menu: Lập hóa đơn/ Hóa đơn mới hiển thị màn 

hình Bƣớc 1. 

 
 

NSD lựa chọn bộ mẫu ký hiệu hóa đơn đã lập cấu hình ký hiệu và phát hành 

thông báo hóa đơn tương ứng với hình thức hóa đơn tự in 

 



 

 

Bƣớc 1: Hệ thống hiển thị màn hình lập hóa đơn mới, NSD nhập các thông 

tin liên quan trong hóa đơn tương tự như với hóa đơn điện tử: 

 

 

- NSD nhấn “Lƣu” hệ thống cho phép lưu toàn bộ dữ liệu hóa đơn vừa 

nhập, hệ thống ở màn hình Bƣớc 1 với dữ liệu vừa nhập và cho phép 

NSD chỉnh sửa lại thông tin. Trạng thái hóa đơn sau khi lưu là “Khởi 

tạo”. NSD có thể tra cứu lại và thực hiện Xem/ Sửa/ Xóa hóa đơn tại 

chức năng Tra cứu hóa đơn. 

- NSD nhấn “Gửi khách hàng”: Hệ thống tự động gửi thông tin hóa 

đơn vừa nhập đến email của người mua để xác nhận lại thông tin hóa 

đơn. 



 

 

- NSD nhấn “Nhập lại” hệ thống xóa trắng toàn bộ dữ liệu của hóa 

đơn vừa nhập cho phép NSD nhập mới thông tin 

- NSD nhấn “Tiếp tục” hệ thống chuyển sang màn hình lập hóa đơn 

Bƣớc 2 

 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin hóa đơn và không 

cho phép chỉnh sửa 

 

 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở 

Bƣớc 1 với thông tin đã nhập và cho phép chỉnh sửa. 

- NSD nhấn “Ký hóa đơn” hệ thống hiển thị màn hình lựa chọn chữ 

ký số để thực hiện ký hóa đơn ở màn hình Bƣớc 3. Đối với các hóa 



 

 

đơn đã ký điện tử, hệ thống chuyển button thành “Đã ký điện tử” và 

không cho phép quay lại màn hình Bƣớc 2. 

- NSD nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị màn hình xuất hóa đơn 

cho khách hàng ( Đối với tài khoản có đầy đủ quyền và không được 

thiết lập quy trình duyệt) 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị màn hình xuất hóa đơn: 



 

 

 

 - NSD nhấn “Chọn liên” để xem chi tiết từng liên hóa đơn và in từng liên  



 

 

hóa đơn. 

+ NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở bƣớc 1 

+ NSD nhấn “In” hệ thống cho phép chuyển qua màn hình in hóa đơn. 

- NSD nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị thông báo gửi hóa đơn thành 

công tới cấp duyệt đầu tiên (Đối với tài khoản đã được thiết lập quy trình 

duyệt). 

 

+ NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở bƣớc 2 

Chú ý: 

 - Đối với hình thức Hóa đơn tự in có sử dụng Ký điện tử, NSD thao tác ký 

điện tử như thao tác ký hóa đơn đối với Hóa đơn điện tử. 

6.2. Hóa đơn thay thế. 

6.2.1. Mục đích. 

- Chức năng giúp NSD lập hóa đơn thay thế cho các hóa đơn mà trước 

đó chưa được kê khai thuế. 

- Chức năng hỗ trợ NSD lập hóa đơn thay thế nếu phát hiện sai sót 

trong trường hợp hóa đơn gốc đã cấp mã và bên mua, bên bán chưa 

sử dụng kê khai thuế. 

6.2.2. Điều kiện thực hiện. 

- Chỉ cho phép lập hóa đơn thay thế cho từng hóa đơn gốc riêng lẻ. 

- Hóa đơn thay thế cần có thông tin về văn bản và ngày ký văn bản 

thỏa thuận giữa bên mua và bên bán về việc thay thế hóa đơn. 

- Hệ thống chỉ cho phép thực hiện thay thế đối với tính chất hóa đơn 

như: 



 

 

 Hóa đơn gốc 

 Hóa đơn thay thế 

 Hóa đơn bị điều chỉnh thông tin( trước khi điều chỉnh thông tin không 

là hóa đơn điều chỉnh) 

6.2.3. Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng Hóa đơn thay thế 

6.2.4. Các bước thực hiện 

NSD chọn chức năng trên Menu: Lập hóa đơn/ Hóa đơn thay thế hiển thị 

màn hình Bƣớc 1. 

 
 

Bƣớc 1: Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu 

 

 
 

- NSD nhập điều kiện tìm kiếm hóa đơn cần lập thay thế -> nhấn “Tra 

cứu” hiển thị kết quả tra cứu hóa đơn theo điều kiện đã nhập . 

 

 

 



 

 

 

 

Tab: Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn điện tử. 

 
 

- NSD nhấn  hiển thị màn hình Bƣớc 2. 

Bƣớc 2:  Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin hóa đơn thay thế.  



 

 

 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở 

Bƣớc 1.1 

- NSD nhấn “Lƣu” cho phép lưu toàn bộ dữ liệu hóa đơn vừa nhập ở màn 

hình Bƣớc 2 và cho phép NSD chỉnh sửa lại thông tin. Trạng thái hóa 

đơn sau khi lưu là “Khởi tạo”. NSD có thể tra cứu lại và thực hiện Xem/ 

Sửa/ Xóa hóa đơn tại chức năng Tra cứu hóa đơn. 

- NSD nhấn “Gửi khách hàng” hệ thống tự động gửi thông tin hóa đơn 

vừa nhập về địa chỉ email của người mua để xác nhận. 

- NSD nhấn “Tiếp tục” hệ thống chuyển sang màn hình Bƣớc 3. 



 

 

Chú ý: 

      - NSD thực hiện lựa chọn bộ mẫu ký hiệu để sử dụng 1 trong 2 hình  

thức hóa đơn: Hóa đơn điện tử và Hóa đơn tự in. 

 

 

- Ngày ký văn bản và ngày ký hợp đồng đại lý phải lớn hơn hoặc bằng 

ngày hóa đơn gốc. 

- Nhập thông tin cần thay thế. 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin hóa đơn đã nhập.  



 

 

 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở 

Bƣớc 2 với thông tin đã nhập và cho phép chỉnh sửa. 

- NSD nhấn “Ký hóa đơn” hệ thống hiển thị màn hình lựa chọn chữ 

ký số để thực hiện ký hóa đơn ở màn hình Bƣớc 4. Đối với hóa đơn 

đã được ký điện tử, hệ thống không hiển thị nút Quay lại. 

- NSD nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 2 và câu 

thông báo “Vui lòng ký điện tử để gửi hóa đơn!” và không cho 

chuyển bước 

Bƣớc 4: Sau khi nhấn Ký hóa đơn, hệ thống hiển thị bảng chữ ký số cho  

phép NSD lựa chọn chữ ký đã đăng ký như sau:  



 

 

 

- NSD nhấn vào 1 trong số các chữ ký số đã đăng ký -> nhấn “ Chọn”: 

Hệ thống chuyển sang màn hình cho phép nhập mã pin của Chứng 

thư số như sau:  

 

- NSD nhấn “Chấp nhận” hệ thống hiển thị màn hình đang ký gửi và 

hiển thị màn hình Bƣớc 5. 

- NSD nhấn “Bỏ qua” hệ thống quay về màn hình Bƣớc 3. 

 

Bƣớc 5: Hệ thống hiển thị màn hình hoàn thành hóa đơn -> nhấn “Hoàn 

thành” 

 



 

 

 
 

- NSD nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị hóa đơn xuất cho khách hàng 

(Đối với tài khoản có đầy đủ quyền và không được thiết lập quy trình duyệt). 



 

 

 



 

 

+ NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở bƣớc  

1.1. 

+ NSD nhấn “In” hệ thống cho phép chuyển qua màn hình in hóa đơn 

-  NSD nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị thông báo gửi hóa đơn thành 

công tới cấp duyệt đầu tiên (Đối với tài khoản đã được thiết lập quy trình 

duyệt). 

Tab: Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn giấy. 
 

 
 

- NSD nhập thông tin của hóa đơn giấy cần thay thế -> nhấn “Lập hóa 

đơn thay thế” hiển thị màn hình Bƣớc 2 và NSD nhập thông tin chi 

tiết của tờ hóa đơn cần thay thế và thực hiện theo các bước tương tự 

đối với hóa đơn điện tử. 

Chú ý: 

- Đối với lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn giấy, khi nhấn lập hóa đơn 

thay thế, màn hình chỉ hiển thị 2 button “Quay lại”, “Tiếp tục”  

6.3. Hóa đơn điều chỉnh. 

6.3.1. Mục đích: 

- Chức năng giúp NSD tạo mới 1 hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã 

được NNT sử dụng và kê khai với CQT. 



 

 

- Chức năng hỗ trợ NSD lập hóa đơn điều chỉnh nếu phát hiện sai sót 

trong trường hợp hóa đơn gốc đã cấp mã và bên mua hoặc bên bán đã 

thực hiện kê khai thuế. 

6.3.2. Điều kiện thực hiện. 

- Chỉ cho phép lập hóa đơn điều chỉnh cho từng hóa đơn gốc riêng lẻ. 

- Hóa đơn điều chỉnh cần có thông tin về văn bản và ngày ký văn bản 

thỏa thuận giữa bên mua và bên bán. 

- Nội dung kê khai trên hóa đơn điều chỉnh sẽ thay thế cho toàn bộ nội 

dung trên hóa đơn gốc. Đồng thời trên hóa đơn điều chỉnh sẽ thể hiện 

thông tin tổng tiền thanh toán chênh lệch, tổng tiền thuế chênh lệch so 

với hóa đơn gốc.  

- Hệ thống chỉ cho phép thực hiện điều chỉnh đối với hóa đơn có trạng 

thái Thành công và thuộc một trong các tính chất sau: 

 Hóa đơn gốc 

 Hóa đơn thay thế 

 Hóa đơn điều chỉnh 

 Hóa đơn bị điều chỉnh thông tin 

6.3.3. Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng Hóa đơn điều chỉnh. 

6.3.4. Các bước thực hiện. 

NSD chọn chức năng trên Menu: Lập hóa đơn/ Hóa đơn điều chỉnh hệ 

thống hiển thị màn hình Bƣớc 1. 

 



 

 

  

Bƣớc 1: Hệ thống hiển thị màn tra cứu hóa đơn thỏa mãn điều kiện được 

điều chỉnh. 

 
 

- NSD nhập điều kiện tìm kiếm hóa đơn cần lập điều chỉnh -> nhấn 

“Tra cứu” hiển thị kết quả tra cứu hóa đơn theo điều kiện đã nhập. 

 
 

- NSD nhấn  hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 2 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin hóa đơn điều chỉnh. 



 

 

 

- NSD nhập các thông tin bắt buộc nhập (*) và thông tin cần điều chỉnh 

cho hóa đơn được điều chỉnh. 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay trở về màn hình tra cứu hóa đơn 

điều chỉnh ở Bƣớc 1.1 

- NSD nhấn “Lƣu” cho phép lưu toàn bộ dữ liệu hóa đơn vừa nhập ở 

màn hình Bƣớc 2 và cho phép NSD chỉnh sửa lại thông tin. Trạng 

thái hóa đơn sau khi lưu là “Khởi tạo”. NSD có thể tra cứu lại và thực 

hiện Xem/ Sửa/ Xóa hóa đơn tại chức năng Tra cứu hóa đơn. 

- NSD nhấn “Gửi khách hàng” hệ thống tự động gửi thông tin hóa 

đơn vừa nhập về địa chỉ email của người mua để xác nhận. 

- NSD nhấn “Tiếp tục” hệ thống chuyển sang màn hình lập hóa đơn 

Bƣớc 3 

Chú ý:      



 

 

- Số văn bản thỏa thuận của hóa đơn điều chỉnh sẽ được hỗ trợ hiển thị 

trong trường hợp NSD có lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn trên hệ 

thống. 

- Ngày ký văn bản phải lớn hơn hoặc bằng ngày của hóa đơn gốc cần 

lập điều chỉnh. 

- NSD thực hiện lựa chọn bộ mẫu ký hiệu để sử dụng đồng thời hai                            

hình thức hóa đơn: Hóa đơn điện tử và Hóa đơn tự in. 

 

 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin hóa đơn đã nhập 

 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở 

Bƣớc 2 với thông tin đã nhập và cho phép chỉnh sửa. 



 

 

- NSD nhấn “Ký hóa đơn” hệ thống hiển thị màn hình lựa chọn chữ 

ký số để thực hiện ký hóa đơn ở màn hình Bƣớc 4. Đối với hóa đơn 

đã được ký điện tử, hệ thống không hiển thị nút Quay lại. 

- NSD nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 3 và câu 

thông báo “Vui lòng ký điện tử để gửi hóa đơn!” 

Bƣớc 4: Sau khi nhấn Ký hóa đơn, hệ thống hiển thị bảng chữ ký số cho 

phép NSD lựa chọn chữ ký đã đăng ký như sau:  

 

 

- NSD nhấn vào 1 trong số các chữ ký số đã đăng ký -> nhấn “ Chọn”: 

Hệ thống chuyển sang màn hình cho phép nhập mã pin của Chứng 

thư số như sau:  

 

- NSD nhấn “Chấp nhận” hệ thống hiển thị màn hình đang ký gửi và 

hiển thị màn hình Bƣớc 5 

- NSD nhấn “Bỏ qua” hệ thống quay về màn hình Bƣớc 5 

  



 

 

Bƣớc 5: Hệ thống hiển thị màn hình Hoàn thành hóa đơn. 

 

- NSD nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị hóa đơn xuất cho khách 

hàng (Đối với tài khoản có đầy đủ quyền và không được thiết lập quy 

trình duyệt). 

  



 

 

 

+ NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở bƣớc 

1. 

+ NSD nhấn “In” hệ thống cho phép chuyển qua màn hình in hóa đơn. 

- NSD nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị thông báo gửi hóa đơn thành 

công tới cấp duyệt đầu tiên (Đối với tài khoản đã được thiết lập quy trình 

duyệt). 



 

 

 

+ NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở bƣớc 

1. 

6.4. Thông báo thay đổi định danh. 

6.4.1. Mục đích 

- Chức năng giúp NSD lập thông báo thay đổi định danh cho các hóa 

đơn đã xuất và gửi cho khách hàng. 

6.4.2. Điều kiện thực hiện. 

- DN có thực hiện thay đổi các thông tin. 

6.4.3. Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng Thông báo thay đổi định 

danh. 

6.4.4. Các bước thực hiện. 

NSD chọn Lập hóa đơn/ Thông báo thay đổi định danh hiển thị màn hình 

Bƣớc 1. 

 

Bƣớc 1: Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu hóa đơn cần lập thông báo điều 

chỉnh định danh. 



 

 

 
 

- NSD nhập điều kiện tìm kiếm hóa đơn cần lập điều chỉnh -> nhấn 

“Tra cứu” hiển thị kết quả tra cứu hóa đơn theo điều kiện đã nhập . 

Tab: Lập thông báo điều chỉnh định danh hóa đơn điện tử. 

 

- NSD tích chọn vào để chọn hóa đơn cần điều chỉnh thông tin -> nhấn 

“Điều chỉnh định danh” hiển thị màn hình  Bƣớc 2. 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin thông báo điều chỉnh 

định danh 

 

- NSD nhập các thông tin cần điều chỉnh liên quan đến hóa đơn cần lập 

thông báo. 



 

 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay trở về màn hình tra cứu hóa đơn 

ở Bƣớc 1.1 

- NSD nhấn “Lƣu” cho phép lưu toàn bộ dữ liệu hóa đơn vừa nhập ở 

màn hình Bƣớc 2 và cho phép NSD chỉnh sửa lại thông tin. Trạng 

thái thông báo sau khi lưu là “Khởi tạo”. NSD có thể tra cứu lại và 

thực hiện Xem/ Sửa/ Xóa hóa đơn tại chức năng Tra cứu hóa đơn. 

- NSD nhấn “Tiếp tục” hệ thống chuyển sang màn hình lập hóa đơn 

Bƣớc 3 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin đã nhập 

 

 
 

 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở 

Bƣớc 2 với thông tin đã nhập và cho phép chỉnh sửa. 

- NSD nhấn “Ký hóa đơn” hệ thống hiển thị màn hình lựa chọn chữ 

ký số để thực hiện ký hóa đơn ở màn hình Bƣớc 4. Đối với hóa đơn 

đã được ký điện tử, hệ thống không hiển thị nút Quay lại. 

- NSD nhấn “Gửi hóa đơn” hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 3 và câu 

thông báo “Vui lòng ký điện tử để gửi hóa đơn!” không cho phép 

chuyển bước. 

Bƣớc 4: Sau khi nhấn Ký hóa đơn, hệ thống hiển thị bảng chữ ký số cho 

phép NSD lựa chọn chữ ký đã đăng ký như sau:  



 

 

 

- NSD nhấn vào 1 trong số các chữ ký số đã đăng ký -> nhấn “ Chọn”: 

Hệ thống chuyển sang màn hình cho phép nhập mã pin của Chứng 

thư số như sau:  

 

- NSD nhấn “Chấp nhận” hệ thống hiển thị màn hình đang ký gửi và 

hiển thị màn hình Bƣớc 5. 

- NSD nhấn “Bỏ qua” hệ thống quay về màn hình Bƣớc 3. 

Bƣớc 5: Hệ thống hiển thị màn hình Hoàn thành thông báo điều chỉnh định 

danh 

 

- NSD nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị hóa đơn xuất cho khách hàng 

(Đối với tài khoản có đầy đủ quyền và không được thiết lập quy trình duyệt). 



 

 

 



 

 

+ NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở bƣớc 

1. 

+ NSD nhấn “In” hệ thống cho phép chuyển qua màn hình in hóa đơn. 

- NSD nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị thông báo gửi hóa đơn thành 

công tới cấp duyệt đầu tiên (Đối với tài khoản đã được thiết lập quy trình 

duyệt). 

 

Tab: Lập thông báo điều chỉnh thông tin cho hóa đơn giấy. 

 
 

- NSD chọn loại đơn cần thông báo điều chỉnh thông tin -> nhấn “Lập 

thông báo”  hiển thị màn hình Bƣớc 1 

Bƣớc 1: Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin điều chỉnh định danh. 



 

 

 
 

- NSD nhập thông tin của hóa đơn giấy cần lập thông báo điều chỉnh 

thông tin. 

- NSD nhấn “Thêm dòng” trỏ con chuột tại vị trí muốn thêm, NSD 

nhấn nút “Thêm dòng” để thêm 1 dòng mới trong danh sách chi tiết 

hóa đơn. 

- NSD nhấn “Xóa dòng” trỏ con chuột tại dòng muốn xóa, NSD nhấn 

nút “Xóa dòng” để xóa dữ liệu và dòng khỏi danh sách chi tiết hóa 

đơn. 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở 

Bƣớc 1.2. 

- NSD nhấn “Tiếp tục” hệ thống chuyển sang màn hình Bƣớc 3. 

Bƣớc 3: Hiển thị màn hình xác thực Thông báo điều chỉnh định danh và 

không cho phép NSD sửa thông tin ở màn hình này. 



 

 

 

- NSD thực hiện theo các bước tiếp theo tương tự đối với lập thông báo 

hóa đơn điện tử. 

6.5. Thông báo xóa bỏ. 

6.5.1. Mục đích. 

- Lập thông báo xóa bỏ 1 hóa đơn điện tử hoặc 1 hóa đơn giấy. 

6.5.2. Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống. 

6.5.3. Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng lập thông báo. 

6.5.4. Các bước thực hiện. 

NSD chọn chức năng trên Menu: Lập hóa đơn/ Thông báo xóa bỏ hóa đơn  

hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 1. 

 
 

Bƣớc 1:  Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu hóa đơn cần lập thông báo xóa 

bỏ 



 

 

 

 

- NSD nhập các điều kiện của hóa đơn cần tra cứu -> NSD nhấn “Tra 

cứu” hệ thống hiển thị kết quả tra cứu theo điều kiện đã nhập 

Tab :Lập thông báo xóa bỏ cho hóa đơn điện tử. 

 
 

- NSD chọn hóa đơn cần lập thông báo xóa bỏ -> nhấn hiển thị 

màn hình  

Bƣớc 2 

 

 Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin thông báo xóa bỏ: 

 



 

 

 
   

- NSD nhập các thông tin bắt buộc (*) và thông tin liên quan. 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay trở về màn hình tra cứu hóa đơn 

ở Bƣớc 1.1 

- NSD nhấn “Lƣu” cho phép lưu toàn bộ dữ liệu hóa đơn vừa nhập ở 

màn hình Bƣớc 2 và cho phép NSD chỉnh sửa lại thông tin. Trạng 

thái thông báo sau khi lưu là “Khởi tạo”. NSD có thể tra cứu lại và 

thực hiện Xem/ Sửa/ Xóa hóa đơn tại chức năng Tra cứu hóa đơn. 

- NSD nhấn “Tiếp tục” hệ thống chuyển sang màn hình lập hóa đơn 

Bƣớc 3 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin đã nhập 

 



 

 

 
 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở 

Bƣớc 2 với thông tin đã nhập và cho phép chỉnh sửa. 

- NSD nhấn “Ký hóa đơn” hệ thống hiển thị màn hình lựa chọn chữ 

ký số để thực hiện ký hóa đơn ở màn hình Bƣớc 4. Đối với hóa đơn 

đã được ký điện tử, hệ thống không hiển thị nút Quay lại. 

- NSD nhấn “Gửi hóa đơn” hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 2 và câu 

thông báo “Vui lòng ký điện tử để gửi hóa đơn!” không cho phép 

chuyển bước. 

Bƣớc 4: Sau khi nhấn Ký hóa đơn, hệ thống hiển thị bảng chữ ký số cho 

phép NSD lựa chọn chữ ký đã đăng ký như sau:  

 

 

- NSD nhấn vào 1 trong số các chữ ký số đã đăng ký -> nhấn “ Chọn”: 

Hệ thống chuyển sang màn hình cho phép nhập mã pin của Chứng 

thư số như sau:  



 

 

 

- NSD nhấn “Chấp nhận” hệ thống hiển thị màn hình đang ký gửi và 

hiển thị màn hình Bƣớc 5 

- NSD nhấn “Bỏ qua” hệ thống quay về màn hình Bƣớc 3 

Bƣớc 5: Hệ thống hiển thị màn hình Hoàn thành thông báo xóa bỏ hóa đơn. 

 
 

 

- NSD nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị hóa đơn xuất cho khách hàng 

(Đối với tài khoản có đầy đủ quyền và không được thiết lập quy trình duyệt). 

 



 

 

 

+ NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở bƣớc 

1. 

+ NSD nhấn “In” hệ thống cho phép chuyển qua màn hình in hóa đơn. 

- NSD nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị thông báo gửi hóa đơn thành 

công tới cấp duyệt đầu tiên (Đối với tài khoản đã được thiết lập quy trình 

duyệt). 

+ NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở bƣớc 1. 

  



 

 

Tab: Lập thông báo xóa bỏ cho hóa đơn giấy. 

 

- NSD chọn loại hóa đơn cần thông báo xóa bỏ, nhập thông tin liên 

quan của hóa đơn giấy -> nhấn “Lập thông báo” hiển thị màn hình 

Bƣớc 2 và NSD nhập thông tin chi tiết của tờ hóa đơn cần thay thế và 

thực hiện theo các bước tương tự đối với hóa đơn điện tử 

Chú ý: 

- Đối với lập thông báo xóa bỏ cho hóa đơn giấy, khi nhấn lập thông 

báo, màn hình chỉ hiển thị 2 button “Quay lại”, “Tiếp tục”  

6.6. Lập biên bản thay đổi. 

6.6.1. Mục đích. 

- Chức năng hỗ trợ NSD lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và biên bản 

xóa bỏ hóa đơn thỏa thuận giữa 2 bên người bán và người mua trước 

khi thực hiện thực hiện lập hóa đơn thay thế/điều chỉnh/thông báo 

điều chỉnh thông tin/thông báo xóa bỏ. 

6.6.2. Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống. 

6.6.3. Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng Lập biên bản thay đổi. 

6.6.4. Các bước thực hiện. 

NSD chọn Lập hóa đơn/ Lập biên bản thay đổi hiển thị màn hình Bƣớc 1. 



 

 

 
 

 Bƣớc 1: Hệ thống hiển thị màn hình lập biên bản thay đổi. 

 

 
 

- NSD chọn loại biên bản cần lập -> nhấn “Lập biên bản” hiển thị 

màn hình Bƣớc 2. 

 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin biên bản. 

 



 

 

 
 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay về màn hình Bƣớc 1. 

- NSD nhấn “Nhập lại” hệ thống xóa trắng toàn bộ dữ liệu vừa nhập 

cho phép NSD nhập mới thông tin. 

- NSD nhấn “Tiếp tục” hệ thống chuyển sang màn hình Bƣớc 3 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị màn hình ký biên bản, không cho phép NSD chỉnh 

sửa thông tin 



 

 

 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay trở về màn hình nhập thông tin 

biên bản và cho phép NSD chỉnh sửa thông tin đã nhập.  

- NSD nhấn “Lƣu” hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 4. 

Bƣớc 4: Hệ thống hiển thị màn hình lập biên bản ở trạng thái Khởi tạo. 



 

 

 

- NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở 

bƣớc 1. 

- NSD nhấn “In” hệ thống cho phép chuyển qua màn hình in hóa đơn. 

6.7. Tải hóa đơn doanh nghiệp. 

6.7.1. Mục đích. 

- Chức năng giúp NSD có thể tải nhiều hóa đơn hóa đơn từ file excel 

lên hệ thống hóa đơn điện tử Tax24. 

6.7.2. Điều kiện thực hiện 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng “Tải hóa đơn theo lô”. 

6.7.3. Người thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống. 

6.7.4. Các bước thực hiện 

Bƣớc 0: NSD lựa chọn Lập hóa đơn/ Tải hóa đơn doanh nghiệp, hệ thống 

hiển thị màn hình: 



 

 

 

Tab Upload file không có số hóa đơn: 

Bƣớc 1: NSD chọn Tab Upload file không có số hóa đơn -> NSD nhấn chọn 

Mẫu danh sách hóa đơn không số của tờ 01 hoặc tờ 02/07 để tải file excel 

mẫu của hệ thống Tax24 để nhập thông tin các hóa đơn cần tải lên hệ thống. 

 

Bƣớc 2: NSD tải file lên hệ thống: 

- NSD chọn loại hóa đơn -> chọn bộ mẫu ký hiệu hóa đơn tương ứng với loại 

hóa đơn đã chọn. 

- NSD tải mẫu danh sách hóa đơn dưới dạng file Excel của hệ thống Tax24 đã 

được nhập đầy đủ nội dung các hóa đơn cần tải lên hệ thống. 

- NSD nhấn “Chọn tệp”. Nếu file tải lên hợp lệ, hệ thống hiển thị màn hình: 



 

 

 
 

- NSD nhấn vào button “Upload file”, hệ thống hiển thị màn hình 

bước 3. 

Bƣớc 3: Hệ thống xác thực thông tin hóa đơn, hiển thị màn hình: 

 

- NSD nhấn “Quay lại”, hệ thống quay trở lại màn hình Bước 0 

- NSD nhấn “Lƣu”, hệ thống hiển thị màn hình thông báo tải danh sách hóa 

đơn thành công ở trạng thái khởi tạo: 

 

- NSD nhấn “Ký hóa đơn”, hệ thống cho phép NSD thực hiện ký điện tử 

cho lô hóa đơn, hiển thị màn hình bước 4. 



 

 

Bƣớc 4: Hệ thống hiển thị màn hình Hoàn thành lô hóa đơn: 

 

 

- NSD kích “Hoàn thành”, hệ thống hiện thị màn hình thông báo tải hóa 

đơn thành công 

 

Chú ý: Bộ mẫu ký hiệu hóa đơn lựa chọn phải là bộ mẫu đã phát hành và còn số 

hóa đơn. 

Tab Upload file có số hóa đơn: 

Bƣớc 1: NSD chọn Tab Upload file không có số hóa đơn -> NSD nhấn chọn 

Mẫu danh sách hóa đơn có số của tờ 01 hoặc tờ 02/07 để tải file excel mẫu 

của hệ thống Tax24 để nhập thông tin các hóa đơn cần tải lên hệ thống. 

 



 

 

Bƣớc 2: NSD tải file lô hóa đơn lên hệ thống: 

- NSD chọn loại hóa đơn cần tải hóa đơn lên hệ thống. 

- NSD tải mẫu danh sách hóa đơn dưới dạng file Excel của hệ thống Tax24 đã 

được nhập đầy đủ nội dung các hóa đơn cần tải lên hệ thống. 

- NSD nhấn “Chọn tệp”. Nếu file tải lên hợp lệ, hệ thống hiển thị màn hình: 

 

- NSD nhấn vào button “Upload file”, hệ thống hiển thị màn hình bước 3. 

Bƣớc 3: Hệ thống xác thực thông tin hóa đơn, hiển thị màn hình: 

 

- NSD nhấn “Quay lại”, hệ thống quay trở lại màn hình Bước 0 

- NSD nhấn “Lƣu”, hệ thống hiển thị màn hình thông báo tải danh sách hóa 

đơn thành công ở trạng thái khởi tạo: 

 



 

 

- NSD nhấn “Ký hóa đơn”, hệ thống cho phép NSD thực hiện ký điện tử 

hóa đơn theo lô, hiển thị màn hình bước 4. 

       Bƣớc 4: Hệ thống hiển thị màn hình Hoàn thành lô hóa đơn: 

 
- NSD kích “Hoàn thành”, hệ thống hiện thị màn hình thông báo tải hóa 

đơn thành công 

 

Chú ý: Bộ mẫu ký hiệu hóa đơn nhập trong file excel tải lô có số phải là bộ 

mẫu ký hiệu đã được phát hành và còn số hóa đơn và số hóa đơn trong file tải 

lên phải là số hóa đơn liên tiếp trong bộ mẫu ký hiệu. 

6.8. Tra cứu hóa đơn bán hàng. 

6.8.1. Mục đích. 

- Chức năng giúp NSD tra cứu lại các hóa đơn đã lập trên hệ thống hóa 

đơn điện tử Tax24. 

6.8.2. Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống. 

6.8.3. Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng Tra cứu hóa đơn. 

6.8.4. Các bước thực hiện. 



 

 

Bƣớc 1: NSD lựa chọn Tra cứu/ Tra cứu hóa đơn bán hàng hiển thị màn 

hình Bƣớc 2

 

 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình nhập điều kiện tra cứu.  

 

 
 

- NSD nhập điều kiện tìm kiếm để thực hiện tra cứu -> nhấn “Tra 

cứu” hiển thị màn hình Bƣớc 3 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị kết quả tra cứu hóa đơn theo điều kiện đã nhập. 

 



 

 

 
- NSD nhấn “Xóa” hệ thống sẽ thực hiện xóa hóa đơn, hóa đơn về 

trạng thái Đã hủy. 

- NSD nhấn “Gửi khách hàng” Hệ thống tự động gửi thông tin hóa 

đơn đã nhập đến email của người mua để xác nhận lại thông tin hóa 

đơn. 

- NSD nhấn “Ký và hoàn thành” hệ thống chuyển qua màn hình Kí và 

hoàn thành hóa đơn. Sau khi “Ký và hoàn thành” thành công, hóa 

đơn chuyển sang trạng thái Thành công. 

- NSD nhấn “In” hệ thống cho phép chuyển qua màn hình In hóa đơn. 

Chú ý: 

- NSD được phân quyền lập hóa đơn: Có thể Xem/ Sửa/ Xóa các bản 

ghi ở trạng thái “Khởi tạo” bằng cách nhấn vào icon sửa… 

- NSD được phân quyền phê duyệt hóa đơn: Có thể Xem các bản ghi ở 

trạng thái “Khởi tạo” bằng cách nhấn vào icon sửa… 

6.9. Tra cứu hóa đơn mua hàng 

6.9.1. Mục đích. 

- Chức năng giúp NSD tra cứu các hóa đơn đã mua hàng được lập 

trên hệ thống Hóa đơn điện tử Tax24. 

6.9.2. Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống 



 

 

6.9.3. Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng Tra cứu hóa đơn mua 

hàng. 

6.9.4. Các bước thực hiện. 

Bƣớc 1: NSD lựa chọn Tra cứu/ Tra cứu hóa đơn bán hàng hiển thị màn 

hình Bƣớc 2. 

 

 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình nhập điều kiện tra cứu hóa đơn mua 

hàng 

 

- NSD nhập điều kiện tìm kiếm, nhấn “ Tra cứu” : Hệ thống hiển thị 

màn hình Bƣớc 3. 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị màn hình kết quả thông tin tra cứu hóa đơn mua 

hàng. 



 

 

 

6.10. Tra cứu thông báo hóa đơn. 

6.10.1. Mục đích. 

- Chức năng giúp NSD tra cứu lại các thông báo đã lập trên hệ thống 

hóa đơn điện tử Tax24. 

6.10.2. Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống 

6.10.3. Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng Tra cứu thông báo hóa 

đơn. 

6.10.4. Các bước thực hiện. 

Bƣớc 1: NSD lựa chọn Tra cứu/ Tra cứu thông báo hóa đơn hiển thị màn 

hình Bƣớc 2

 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu. 

 



 

 

 
 

- NSD nhập điều kiện của hóa đơn cần tra cứu -> nhấn “Tra cứu” hiển thị 

màn hình Bƣớc 3 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị kết quả tra cứu thông báo. 

 

 
Chú ý: 

- NSD được phân quyền lập hóa đơn: Có thể Xem/ Sửa/ Xóa các bản 

ghi ở trạng thái “Khởi tạo”. 

- NSD được phân quyền phê duyệt hóa đơn: Có thể Xem các bản ghi ở 

trạng thái “Khởi tạo”. 

6.11. Tra cứu biên bản thay đổi. 

6.11.1. Mục đích 

- Tra cứu lại các biên bản điều chỉnh hóa đơn và biên bản xóa bỏ hóa 

đơn đã thực hiện lập trên hệ thống hóa đơn điện tử Tax24. 



 

 

6.11.2. Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống 

6.11.3. Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng Tra cứu biên bản thay đổi. 

6.11.4. Các bước thực hiện. 

Bƣớc 1: NSD lựa chọn Tra cứu/ Tra cứu biên bản thay đổi hiển thị màn hình 

Bƣớc 2. 

 

  

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu biên bản thay đổi. 

 

 

- NSD nhập điều kiện của biên bản thay đổi cần được tra cứu  -> nhấn “Tra 

cứu” hiển thị màn hình Bƣớc 3. 

 



 

 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị kết quả tra cứu theo điều kiện đã nhập. 

 

6.12. Xác minh hóa đơn. 

6.12.1. Mục đích. 

- Chức năng giúp NSD kiểm tra, xác minh được tính chính xác của hóa 

đơn đã được lập trên hệ thống hóa đơn điện tử Tax24. 

6.12.2. Điều kiện thực hiện. 

- NSD có máy tính kết nối internet 

- NSD không bắt buộc phải sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử Tax24. 

6.12.3. Người thực hiện. 

 Tất cả NSD có nhu cầu muốn xác minh các hóa đơn được lập từ hệ 

thống hóa đơn điện tử Tax24. 

6.12.4. Các bước thực hiện. 

Bƣớc 1: NSD truy cập chức năng Xác minh hóa đơn bằng 2 cách. 

 

- Cách 1: NSD đăng nhập vào hệ thống và lựa chọn Tra cứu/ Xác minh 

hóa đơn hiển thị màn hình Bƣớc 2 

- Cách 2: NSD lựa chọn Xác minh hóa đơn ở trang chủ đăng nhập hiển 

thị màn hình Bƣớc 2. 



 

 

 

 
 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình xác minh hóa đơn. 

s 

 

- NSD nhập mã xác minh và mã bảo mật, nhấn “Xác minh” hiển thị 

màn hình Bƣớc 3. 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị kết quả xác minh hóa đơn. 

 



 

 

 

6.13. Tra cứu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) 

6.13.1. Mục đích. 

- Chức năng giúp NSD tra cứu các báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 

được lập trên hệ thống Hóa đơn điện tử Tax24. 

6.13.2. Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống. 

6.13.3. Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng tra cứu báo cáo tình hình 

sử dụng hóa đơn ( BC26/AC). 

6.13.4. Các bước thực hiện. 

Bƣớc 1: NSD chọn Tra cứu/ Tra cứu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 

BC26/AC hiển thị màn hình Bước 2: 

 
 



 

 

    Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu báo cáo 

 

 
- NSD nhập điều kiện của báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cần được 

tra cứu  -> nhấn “Tra cứu báo cáo” hiển thị màn hình Bƣớc 3. 

Bƣớc 3: Hệ thống tra cứu theo điều kiện đã nhập: 

 

6.14  Thay đổi trạng thái hóa đơn 

6.14.1 Mục đích. 

- Chức năng giúp NSD thay đổi trạng thái hóa đơn từ  Thành công về 

Khởi tạo được lập trên hệ thống Hóa đơn điện tử Tax24. 

6.14.2 Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống. 

6.14.3 Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng thay đổi trạng thái hóa 

đơn.  

6.14.4 Các bước thực hiện. 

Bƣớc 1: NSD chọn chức năng Tra cứu/Thay đổi trạng thái hóa đơn hiển thị  

màn hình Bƣớc 2 



 

 

 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu 

 

- NSD tích chọn vào hóa đơn muốn thay đổi trạng thái rồi nhấn Thay 

đổi trạng thái hóa đơn. 

Bƣớc 4: Hệ thống sẽ hiển thị popup thông báo  

 

- Nhấn OK hệ thống sẽ thực hiện Thay đổi trạng thái hóa đơn thành công.  

- Nhấn Cancel hệ thống sẽ hủy bỏ thực hiện chuyển đổi trạng thái hóa đơn. 

 



 

 

7 Nhóm chức năng báo cáo.  

7.1 Báo cáo bán hàng. 

7.1.1 Mục đích 

- Chức năng giúp NSD lập báo cáo thống kê chi tiết thông tin xuất hóa 

đơn trong kỳ của doanh nghiệp. 

7.1.2 Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống 

7.1.3 Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng Báo cáo bán hàng 

7.1.4 Các bước thực hiện. 

Bƣớc 1: NSD chọn Báo cáo/ Báo cáo bán hàng hiển thị màn hình Bƣớc 2. 

 
 

Bƣớc 2:  Hệ thống hiển thị màn hình lập báo cáo bán hàng 

 
 

- NSD nhập điều kiện cần lập báo cáo -> nhấn “Lập báo cáo” hệ thống 

hiển thị màn hình Bƣớc 3. 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị màn hình kết quả báo cáo theo điều kiện đã nhập. 



 

 

 

- NSD có thể xem chi tiết thông tin hóa đơn đã xuất trong kỳ trong file 

Excel khi kết xuất. 

- NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay về màn hình Bƣớc 2 

7.2 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. 

7.2.1 Mục đích. 

- Chức năng giúp NSD lập báo cáo thống kê chi tiết tổng số lượng hóa 

đơn, số lượng hóa đơn chi tiết trong kỳ đã sử dụng của doanh nghiệp. 

7.2.2 Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống. 

7.2.3 Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng Báo cáo tình hình sử dụng 

hóa đơn. 

7.2.4 Các bước thực hiện. 

Bƣớc 1: NSD chọn Báo cáo/ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hiển thị 

màn hình Bƣớc 2 

 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 

 

 
 

NSD nhập điều kiện cần lập báo cáo -> nhấn “Lập báo cáo” hiển thị màn 

hình Bƣớc 3 



 

 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị màn hình kết quả báo cáo theo điều kiện đã nhập 

 

 
 

- NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay về màn hình Bƣớc 2 

7.3 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn(BC26/AC) 

7.3.1 Mục đích 

- Chức năng giúp NSD lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên hệ 

thống hóa đơn điện tử Tax24 để gửi đến CQT. 

7.3.2 Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống 

7.3.3 Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng Báo cáo tình hình sử dụng 

hóa đơn. 

7.3.4 Các bước thực hiện. 

Bƣớc 1: NSD chọn Báo cáo/ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) 

hiển thị màn hình Bƣớc 2

 



 

 

 Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 

(BC26/AC) 

 

- NSD nhập thông tin kỳ lập báo cáo -> nhấn “Lập báo cáo” hiển thị 

màn hình Bƣớc 3 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo kỳ báo cáo. 

 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay về màn hình Bƣớc 2 

- NSD nhấn “In báo cáo” hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 4 

-     NSD nhấn “ Gửi Cơ quan Thuế”, hệ thống hỗ trợ NSD gửi báo cáo 

tình hình sử dụng hóa đơn sang Cơ quan Thuế. 

Bƣớc 4: Hệ thống hiển thị màn hình XSL báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 



 

 

 
 

- NSD nhấn “In” hệ thống hiển thị màn hình preview trước khi In 

- NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay về màn hình Bƣớc 2 

7.4  Lập báo cáo bảng kê bán ra 

7.4.1 Mục đích 



 

 

- Chức năng giúp NSD lập báo cáo tình hình tổng doanh thu chưa có 

chưa có thuế GTGT và tổng tiền thuế GTGT của các tỷ lệ thuế suất 

khác nhau trong kỳ lập báo cáo 

7.4.2 Điều kiện thực hiện 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống 

7.4.3 Người thực hiện 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng Báo cáo tình hình sử dụng 

hóa đơn. 

7.4.4 Các bước thực hiện 

Bƣớc 1: NSD chọn Báo cáo/ Bảng kê bán ra hiển thị màn hình Bƣớc 2 

 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình lập báo cáo bảng kê bán ra 

 

- NSD nhập điều kiện cần lập báo cáo -> nhấn “Lập báo cáo” hiển thị 

màn hình Bước 3 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị màn hình lập báo cáo bảng kê bán ra 



 

 

 
 

- NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay về màn hình Bƣớc 2 

8 Nhóm chức năng phê duyệt. 

8.1 Phê duyệt hóa đơn. 

8.1.1 Mục đích 

- Chức năng giúp NSD thực hiện xem và phê duyệt hóa đơn đã lập trên 

hệ thống hóa đơn điện tử Tax24. 

8.1.2 Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống. 

8.1.3 Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền thực hiện chức năng Phê duyệt hóa đơn 

8.1.4 Các bước thực hiện. 

Bƣớc 1: NSD chọn Phê duyệt/ Phê duyệt hóa đơn hiển thị màn hình Bƣớc 2.

 

 Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu hóa đơn cần phê duyệt. 



 

 

 
 

- NSD nhập điều kiện để tra cứu hóa đơn cần phê duyệt -> nhấn “Tra 

cứu” hiển thị màn hình Bƣớc 3 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị kết quả các hóa đơn cần được phê duyệt. 

 

 
 

- NSD có thể lựa chọn 1 hoặc nhiều hóa đơn để thực hiện thao tác -> 

nhấn “Từ chối” hệ thống chuyển sang màn hình Bƣớc 3.1/ “Phê 

duyệt” hiển thị màn hình Bƣớc 3.2 

 Bƣớc 3.1: Hệ thống hiển thị màn hình từ chối hóa đơn. 

 

- NSD nhập lý do từ chối phê duyệt hóa đơn. 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay về màn hình Bƣớc 3 



 

 

- NSD nhấn “Đồng ý” hệ thống hệ thống hiển thị màn hình từ chối 

thành công. 

 

- NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay về màn hình Bƣớc 3 với kết 

quả tra cứu chỉ hiển thị hóa đơn chưa được phê duyệt 

Bƣớc 3.2: Hệ thống hiển thị màn hình phê duyệt hóa đơn 

Phê duyệt 1 hóa đơn: NSD tích chọn 1 hóa đơn ở màn hình Bƣớc 3 -> nhấn 

“Phê duyệt” hệ thống hiển thị màn hình thồn tin chi tiết hóa đơn cần phê 

duyệt. 

 



 

 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 3 với kết quả 

tra cứu vừa thực hiện 

- NSD nhấn “Hoàn thành” Hệ thống hiển xuất hóa đơn gửi cho khách 

hàng. 

 

- NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở 

bƣớc 3 với kết quả tra cứu chỉ hiển thị hóa đơn chưa được phê duyệt. 



 

 

- NSD nhấn “In” hệ thống cho phép chuyển qua màn hình in hóa đơn 

Chú ý: 

- Đối với hóa đơn đã được ký điện tử, màn hình chi tiết hóa đơn sẽ 

không hiển thị nút “Ký điện tử”. 

 Phê duyệt nhiều hóa đơn:  

- NSD tích chọn nhiều hóa đơn cần phê duyệt ở Bƣớc 3 -> nhấn “Phê 

duyệt”  Hệ thống hiển thị cảnh báo xác nhận phê duyệt nhiều hóa 

đơn. 

 

- NSD nhấn “OK” Hệ thống hiển thị màn hình phê duyệt lô thành 

công. 

 

+ NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay về màn hình Bƣớc 3 với 

kết quả tra cứu hồ sơ chưa được phê duyệt. 

+ NSD nhấn Icon xem để xem hóa đơn xuất cho khách hàng. 

- NSD nhấn “Cancel” hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 3 với kết quả 

tra cứu hóa đơn vừa thực hiện. 

8.2 Phê duyệt thông báo. 

8.2.1 Mục đích. 



 

 

- Chức năng giúp NSD xem và thực hiện phê duyệt thông báo đã lập 

trên hệ thống hóa đơn điện tử Tax24. 

8.2.2 Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống. 

8.2.3 Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng phê duyệt thông báo. 

8.2.4 Các bước thực hiện. 

Bƣớc 1: NSD chọn Phê duyệt/ Phê duyệt thông báo hiển thị màn hình Bƣớc 2

 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu thông báo. 

 

 
 

- NSD nhập điều kiện để tra cứu thông báo cần phê duyệt -> nhấn “Tra 

cứu”  hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 3. 



 

 

 Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị kết quả tra cứu các thông báo.

 

- NSD có thể lựa chọn 1 hoặc nhiều thông báo để thực hiện thao tác -> 

nhấn “Từ chối” hệ thống chuyển sang màn hình Bƣớc 3.1/ “Phê 

duyệt” hiển thị màn hình Bƣớc 3.2 

 Bƣớc 3.1: Hệ thống hiển thị màn hình từ chối thông báo 

 

- NSD nhập lý do từ chối hóa đơn cần phê duyệt. 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay về màn hình Bƣớc 3 

- NSD nhấn “Đồng ý” Hệ thống hiển thị màn hình từ chối thông báo 

thành công. 

 

Bƣớc 3.2: Phê duyệt thông báo 



 

 

 Phê duyệt 1 thông báo: NSD chọn 1 thông báo -> nhấn “Phê duyệt” Hệ 

thống hiển thị màn hình chi tiết thông báo cần phê duyệt. 

 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 3 với kết quả 

tra cứu vừa thực hiện 

- NSD nhấn “Gửi hóa đơn” Hệ thống hiển thị màn hình thông báo 

thành công 

 

- NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở 

bƣớc 3 với kết quả tra cứu chỉ hiển thị hóa đơn chưa được phê duyệt. 

- NSD nhấn “In” hệ thống cho phép chuyển qua màn hình in hóa đơn 

Chú ý:  

- Đối với thông báo đã được ký điện tử, khi phê duyệt sẽ không hiển thị 

nút “Ký điện tử”. 



 

 

 Phê duyệt nhiều thông báo 

- NSD tích chọn nhiều thông báo cần phê duyệt -> nhấn Phê duyệt Hệ 

thống hiển thị cảnh báo xác nhận phê duyệt nhiều thông báo. 

 

- NSD nhấn “OK” hệ thống hiển thị màn hình phê duyệt thành công.

 

+ NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay về màn hình Bƣớc 3 

với kết quả tra cứu hồ sơ chưa được phê duyệt. 

+ NSD nhấn Icon xem. Hệ thống hiển thị chi tiết thôgn báo 

xuất xo khách hàng. 

- NSD nhấn “Cancel” hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 3 với kết quả 

tra cứu hóa đơn vừa thực hiện. 

9 Nhóm thông tin ngƣời sử dụng 

9.1 Thông tin doanh nghiệp. 

9.1.1 Mục đích. 

- Chức năng giúp NSD xem thông tin của Doanh nghiệp, nhóm khách 

hàng và hạn mức giao dịch hóa đơn của gói dịch vụ đang sử dụng. 

9.1.2 Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống 



 

 

9.1.3 Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng Thông tin doanh nghiệp. 

9.1.4 Các bước thực hiện. 

Bƣớc 1: NSD lựa chọn Thông tin người sử dụng/ Thông tin doanh nghiệp hiển thị 

màn hình Bƣớc 2.

 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin doanh nghiệp. 

 

 

9.2 Thông tin người sử dụng. 

9.2.1 Mục đích 

- Chức năng giúp NSD kiểm tra thông tin của tài khoản đang đăng 

nhập sử dụng và trạng thái hoạt động của tài khoản đó. 

9.2.2 Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống 

9.2.3 Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng Thông tin người sử dụng 

9.2.4 Các bước thực hiện. 



 

 

Bƣớc 1: NSD chọn Thông tin người sử dụng/ Thông tin người sử dụng hiển thị 

màn hình Bƣớc 2.

 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của tài khoản sử dụng 

 

9.3 Thông tin gói dịch vụ 

9.3.1 Mục đích. 

- Chức năng giúp NSD kiểm tra được thông tin các gói dịch vụ hóa đơn 

điện tử mà doanh nghiệp đã và đang sử dụng. 

9.3.2 Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống. 

9.3.3 Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng Thông tin gói dịch vụ 

9.3.4 Các bước thực hiện. 



 

 

Bƣớc 1: NSD chọn Thông tin người sử dụng/ Thông tin gói dịch vụ hiển thị 

màn hình Bƣớc 2.

 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị chi tiết các gói dịch vụ hóa đơn doanh nghiệp sử 

dụng. 

 

 

9.4 Lịch sử hoạt động. 

9.4.1 Mục đích. 

- Chức năng giúp NSD kiểm tra được các thông tin: giao dịch, phê 

duyệt hóa đơn, lịch sử hoạt động, thông tin đăng nhập/ đăng xuất vào 

hệ thống,  

9.4.2 Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống 

9.4.3 Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng Lịch sử hoạt động 

  



 

 

9.4.4 Các bước thực hiện. 

Bƣớc 1: NSD lựa chọn Thông tin người sử dụng/ Lịch sử hoạt động hiển thị 

màn hình Bƣớc 2

 

 Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình lịch sử hoạt động. 

 

 
 

- NSD nhập điều kiện và tra cứu lịch sử hoạt động -> nhấn “Tra cứu” 

hiển thị màn hình Bƣớc 3. 

 



 

 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị kết quả tra cứu lịch sử hoạt động.

 

9.5 Thay đổi mật khẩu. 

9.5.1 Mục đích. 

- Chức năng giúp NSD thay đổi mật khẩu sau khi đăng nhập lần đầu 

tiên hoặc khi muốn thực hiện đổi mật khẩu khác. 

9.5.2 Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống 

9.5.3 Người thực hiện. 

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng Thay đổi mật khẩu 

9.5.4 Các bước thực hiện. 

Bƣớc 1: NSD chọn chức năng trên Menu: Thông tin ngƣời sử dụng/ Thay đổi 

mật khẩu hiển thị màn hình Bƣớc 2.

 

  



 

 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình thay đổi mật khẩu. 

 

 
 

- NSD nhập thông tin mật khẩu cũ và mật khẩu mới cần thay đổi  

- NSD nhấn “Thiết lập lại” hệ thống xóa trắng dữ liệu đã nhập, giữ 

nguyen màn hình Bƣớc 2 cho phép NSD nhập lại dữ liệu. 

- NSD nhấn “Tiếp tục” hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 3 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị màn hình thay đổi mật khẩu thành công 

 

- NSD nhấn “Kết thúc” hiển thị màn hình Bƣớc 2 

Chú ý:  

- NSD có thể sử dụng bàn phím ảo để thực hiện nhập thông tin mật 

khẩu cũ và mật khẩu mới cần thay đổi. 

10 Nhóm chức năng dịch vụ khách hàng 

10.1 Đặt lịch hẹn. 

10.1.1 Mục đích. 

- Đặt lịch hỗ trợ, giải đáp và hướng dẫn sử dụng các chức năng, dịch vụ 

của hệ thống hóa đơn điện tử ICS_Tax24. 

10.1.2 Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống 



 

 

10.1.3 Người thực hiện. 

- NSD đã được cấp tài khoản để đăng nhập vào hệ thống Hóa đơn điện 

tử ICS_Tax24 

10.1.4 Các bước thực hiện. 

NSD chọn chức năng trên Menu: Dịch vụ khách hàng/ Đặt lịch hẹn, hệ 

thống hiển thị màn hình Bƣớc 0 

 
 

Bƣớc 0: Hệ thống hiển thị màn hình cho phép Tra cứu lịch hẹn 

 

 
 

- NSD nhập điều kiện tìm kiếm -> nhấn “Tra cứu” hệ thống hiển thị màn 

hình bảng kết quả tra cứu theo điều kiện đã nhập. NSD có quyền Xem/ 

Sửa/ Xóa đối với các bản ghi ở trạng thái: Tạo mới, có quyền Xem đối với 

các bản ghi ở trạng thái: Đã trả lời. 

- NSD nhấn “Thêm mới” hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Bƣớc 1: Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới lịch hẹn. 

 

- NSD nhập thông tin bắt buộc (*) và nội dung (nếu có).  

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 0. 

- NSD nhấn “Tiếp tục” hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 2. 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình cho phép xem lại thông tin vừa nhập, không 

cho phép NSD chỉnh sửa

 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay về màn hình Bƣớc 1 với nội 

dung đã nhập trước đó và cho phép NSD chỉnh sửa. 

- NSD nhấn “Tiếp tục” hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 3. 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới lịch hẹn thành công.

 



 

 

 

- NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay trở về màn hình thông tin Bƣớc 

2 hiển thị kết quả tra cứu với bản ghi vừa tạo mới thành công. 

10.2 Hỗ trợ khách hàng. 

10.2.1 Mục đích. 

- Chức năng này giúp NSD gửi các ý kiến, thắc mắc cần được hỗ trợ 

giải đáp tới hệ thống Hóa đơn điện tử. 

- Chức năng giúp NSD tra cứu lại các ý kiến đã được hệ thống hỗ trợ. 

10.2.2 Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập vào hệ thống thành công. 

10.2.3 Người thực hiện. 

- NSD đã được cấp tài khoản để đăng nhập vào hệ thống Hóa đơn điện 

tử ICS_Tax24. 

10.2.4 Các bước thực hiện. 

NSD chọn chức năng trên Menu: Dịch vụ khách hàng/ Hỗ trợ khách hàng, 

hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 0. 

 
 
Bƣớc 0: Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu hỗ trợ khách hàng. 

 

 
 



 

 

- NSD nhập điều kiện tìm kiếm -> nhấn “Tra cứu” hệ thống hiển thị 

màn hình bảng kết quả tra cứu theo điều kiện đã nhập. NSD có quyền 

Xem/ Sửa/ Xóa đối với các bản ghi ở trạng thái: Tạo mới, có quyền 

Xem đối với các bản ghi ở trạng thái: Đã trả lời. 

- NSD nhấn “Thêm mới” hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 1. 

Bƣớc 1: Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới hỗ trợ khách hàng. 

 

- NSD nhập thông tin bắt buộc (*) và thông tin liên quan. 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 0. 

- NSD nhấn “Tiếp tục” hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 2. 

Bƣớc 2: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực cho phép xem lại thông tin vừa nhập. 

 

- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay về màn hình Bƣớc 1 với nội 

dung đã nhập trước đó và cho phép NSD chỉnh sửa. 

- NSD nhấn “Tiếp tục” hệ thống hiển thị màn hình Bƣớc 3. 

 

 



 

 

Bƣớc 3: Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới thành công. 

 
 

- NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay trở về màn hình thông tin Bƣớc 

0 hiển thị kết quả tra cứu với bản ghi vừa tạo mới thành công. 

10.3 Thông báo từ ics_tax24. 

10.3.1 Mục đích. 

- Chức năng cho phép NSD xem các thông báo từ dịch vụ hóa đơn điện 

tử gửi tới khách hàng. 

10.3.2 Điều kiện thực hiện. 

- NSD đăng nhập thành công vào hệ thống 

10.3.3 Người thực hiện. 

- NSD có tài khoản sử dụng dịch vụ  hóa đơn điện tử ICS_Tax24 

10.3.4 Các bước thực hiện 

Bƣớc 1: NSD chọn chức năng trên Menu: Dịch vụ khách hàng/ Thông báo từ 

ICS_Tax24 hiển thị màn hình Bƣớc 2.

 

 



 

 

Bƣớc 2: NSD nhấn kích vào icon Tải về để xem chi tiết nội dung thông báo.

 

 


