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1.ĐĂNG NHẬP
Quý khách truy cập vào trang web của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại địa chỉ
www.vietinbank.vn . Tại mục E-Bank, Quý khách thực hiện:
o Tên đăng nhập: Nhập tên đăng nhập do Ngân hàng cung cấp
o Mật khẩu: Nhập mật khẩu truy cập chương trình
o Chọn “Khách hàng Doanh nghiệp” từ hộp thả
o Nhấn <Đăng nhập>

Trƣờng hợp Quý khách nhập sai Tên đăng nhập hoặc mật khẩu 3 lần liên tiếp: Chương
trình yêu cầu Quý khách nhập lại Tên đăng nhập, mật khẩu và chuỗi ký tự do hệ thống tự sinh
ngẫu nhiên.

Đăng nhập thành công
Khi đăng nhập thành công, Quý khách sẽ được chuyển đến màn hình trang chủ, màn hình này
cung cấp các thông tin tổng hợp về tài khoản, giao dịch cho phép thực hiện vấn tin, chuyển
khoản ...
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2. VẤN TIN TÀI KHOẢN
2.1. Vấn tin tài khoản của đơn vị chính
a) Xem Danh sách tài khoản
-

Quý khách có thể xem Danh sách tài khoản từ màn hình trang chủ hoặc chọn Tab “Tài
khoản” trên thanh chức năng

-

Trang “Danh sách tài khoản thanh toán” hiển thị bao gồm các thông tin:
o Số tài khoản
o Loại tiền của tài khoản
o Số dư hiện tại
o Số dư khả dụng
o Lãi suất (%/năm)
o Lãi cộng dồn

b) Xem thông tin chi tiết của tài khoản
-

Quý khách có thể xem thông tin chi tiết tài khoản:
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o Từ trang Danh sách tài khoản, chọn chức năng Chi tiết tài khoản

trong cột

Hành động
o Từ Thanh chức năng, chọn Tab “Tài khoản\Chi tiết tài khoản”
-

Trang “Chi tiết tài khoản” hiển thị bao gồm các thông tin:
o Số tài khoản
o Chi nhánh quản lý tài khoản
o Trạng thái tài khoản
o Loại tiền của tài khoản
o Số dư hiện tại
o Số dư khả dụng
o Lãi suất (%/năm)
o Lãi cộng dồn
o Ngày, giờ vấn tin

c) Xem Lịch sử giao dịch của tài khoản
-

Quý khách có thể xem Lịch sử giao dịch của tài khoản:
o Từ trang Danh sách tài khoản, chọn chức năng <Lịch sử giao dịch>

trong cột

Hành động
o Từ Thanh chức năng, chọn Tab “Tài khoản\Chi tiết tài khoản\Lịch sử giao
dịch”
-

Trang “Lịch sử giao dịch hiển thị”, cho phép Quý khách:
o Chọn tài khoản cần xem lịch sử giao dịch
o Chọn xem lịch sử giao dịch theo 1 trong 2 tiêu chí: Theo 20 giao dịch gần nhất
hoặc theo phạm vi ngày

-

Các thông tin hiển thị tại trang “Lịch sử giao dịch” bao gồm:
o Ngày giao dịch
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o Mô tả nội dung giao dịch
o Số tiền ghi nợ/số tiền ghi có

-

Để xem thông tin chi tiết về giao dịch, Quý khách chọn chức năng <Chi tiết giao dịch>

.

Chương trình hiển thị các thông tin cụ thể về giao dịch được lựa chọn, bao gồm :
o Số tài khoản phát sinh giao dịch
o Ngày, giờ phát sinh giao dịch
o Nội dung chi tiết của giao dịch...

-

Để in Giấy báo Nợ hoặc Giấy báo Có, Quý khách chọn chức năng <In báo nợ>

hoặc <In

tương ứng với giao dịch cần in. Chương trình hiển thị các thông tin cụ thể về

báo có>

Giấy báo Nợ hoặc Giấy báo Có được lựa chọn, bao gồm:
+ Giấy báo Nợ:
o NH phát lệnh: Hiển thị ngân hàng chuyển
o NH giữ tài khoản: Hiển thị ngân hàng nhận lệnh/ngân hàng giữ tài khoản người thụ
hưởng
o Số TK: Hiển thị số tài khoản người hưởng
o Người thụ hưởng: Hiển thị tên người thụ hưởng
o Nội dung giao dịch: Hiển thị nội dung giao dịch
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+ Giấy báo Có:
o NH phát lệnh: Hiển thị ngân hàng chuyển
o NH giữ tài khoản: Hiển thị ngân hàng nhận lệnh/ngân hàng giữ tài khoản người
chuyển
o Số TK: Hiển thị số tài khoản người chuyển
o Người chuyển: Hiển thị tên người chuyển
o Nội dung giao dịch: Hiển thị nội dung giao dịch

2.2. Vấn tin tài khoản của đơn vị thành viên
-

Bƣớc 1: Từ thanh chức năng, chọn Tab “Tài khoản\Danh sách tài khoản”

-

Bƣớc 2: Màn hình hiển thị “Danh sách đơn vị thành viên”, Quý khách chọn Đơn vị thành viên
cần vấn tin. Trang “Danh sách Tài khoản của đơn vị thành viên” hiển thị, Quý khách có thể
chọn vấn tin chi tiết hoặc lịch sử giao dịch của tài khoản Đơn vị thành viên.
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3. CHUYỂN KHOẢN
Chức năng chuyển khoản cho phép khách hàng chuyển khoản trong hệ thống hoặc ngoài hệ
thống VietinBank.
3.1. Khởi tạo giao dịch chuyển khoản (Dành cho Kế toán viên)
a) Khởi tạo giao dịch chuyển khoản trong hệ thống
-

Bƣớc 1: Từ thanh chức năng, chọn Tab “Giao dịch\Chuyển khoản”

-

Chức năng <Chuyển khoản> cho phép khách hàng tạo các điện chuyển tiền từ TK CA của
công ty chuyển tới các tài khoản khác trong hệ thống NHCT (TK CA, TK ATM)

-

Bƣớc 2: Màn hình “Chuyển khoản trong hệ thống VietinBank” hiển thị, KTV thực hiện:
+ Mục Thông tin người chuyển: Chọn số tài khoản chuyển trong hộp thả. Hệ thống tự động
hiển thị số dư khả dụng của tài khoản.
+ Mục Thông tin người thụ hưởng: Nhập số tài khoản người thụ hưởng trong hệ thống
VietinBank hoặc lựa chọn từ Danh sách người thụ hưởng đã được lưu vào danh bạ từ trước.
+ Mục Chi tiết:
o Số tiền chuyển: Nhập số tiền cần chuyển (Chỉ bao gồm các ký tự số hoặc dấu chấm,
phẩy)
o Nội dung chuyển: Nhập nội dung bằng tiếng Việt không dấu trong giới hạn ký tự cho
phép, không nhập các ký tự đặc biệt như !, @, #, $, %...
+ Nhấn <Tiếp tục>
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-

Bƣớc 3: Màn hình “Xác nhận nội dung giao dịch” hiển thị, KTV nhấn <Chuyển kiểm soát>.
Trường hợp kiểm tra thấy giao dịch chưa chính xác, KTV nhấn <Làm lại>.

Màn hình hiển thị thông báo Giao dịch đã được chuyển kiểm soát. KTV có thể tiếp tục tạo
giao dịch chuyển khoản trong hệ thống hoặc lưu thông tin người thụ hưởng vào danh bạ.
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b) Khởi tạo giao dịch chuyển khoản ngoài hệ thống
-

Bƣớc 1: Từ thanh chức năng, chọn Tab “Giao dịch\Chuyển khoản”

-

Bƣớc 2: Tại màn hình “Chuyển khoản”, chọn “Ngoài hệ thống VietinBank”.

-

Bƣớc 3: Màn hình “Chuyển khoản ngoài hệ thống” hiển thị, KTV thực hiện:
+ Mục Thông tin người chuyển: Chọn số tài khoản chuyển trong hộp thả. Hệ thống tự động
hiển thị số dư khả dụng của tài khoản.
+ Mục Thông tin người thụ hưởng:
o Số tài khoản: Nhập số tài khoản người thụ hưởng ngoài hệ thống VietinBank hoặc lựa
chọn từ Danh sách người thụ hưởng đã được lưu vào danh bạ từ trước (nút kinh lúp).
o Người thụ hưởng: Nhập tên người thụ hưởng.
o Ngân hàng: click và mũi tên, chọn tên ngân hàng người thụ hưởng
o Khu vực: click vào mũi tên, chọn khu vực
o Chi nhánh: click vào mũi tên, chọn tên chi nhánh ngân hàng người thụ hưởng.
+ Mục Chi tiết:
o Số tiền giao dịch: Nhập số tiền cần chuyển (Chỉ bao gồm các ký tự số hoặc dấu chấm,
phẩy)
o Nội dung giao dịch: Nhập nội dung bằng tiếng Việt không dấu trong giới hạn ký tự
cho phép, không nhập các ký tự đặc biệt như !, @, #, $, %... (tối đa 146 ký tự).
+ Nhấn <Tiếp tục>
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-

Bƣớc 4: Màn hình “Xác nhận nội dung giao dịch” hiển thị, KTV nhấn <Chuyển kiểm soát>.
Trường hợp kiểm tra thấy giao dịch chưa chính xác, KTV nhấn <Làm lại>.
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Màn hình hiển thị thông báo <Giao dịch số…đã đƣợc chuyển kiểm soát>. KTV có thể tiếp tục tạo
giao dịch chuyển khoản ngoài hệ thống hoặc lưu thông tin người thụ hưởng vào danh bạ.

c) Khởi tạo giao dịch Điện chuyển tiền ngoại tệ
-

Bƣớc 1: Từ thanh chức năng, chọn Tab “Giao dịch\Điện chuyển tiền ngoại tệ”

-

Chức năng <Điện chuyển tiền ngoại tệ> cho phép khách hàng tạo các điện chuyển tiền từ TK
CA (VNĐ/ngoại tệ) của công ty để thanh toán/mua ngoại tệ thanh toán cho các hợp đồng mua
bán/hợp đồng xuất nhập khẩu với các đối tác trong và ngoài nước.

-

Bƣớc 2: Màn hình “Điện chuyển tiền ngoại tệ” hiển thị, KTV thực hiện:
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+ Mục Thông tin chung:
o Chọn chi nhánh xử lý giao dịch
o Số tiền chuyển: Nhập số tiền cần chuyển (Chỉ bao gồm các ký tự số hoặc dấu chấm,
phẩy)
o Loại tiền: Nhập loại tiền
o Ngày giá trị: Nhập ngày cần thực hiện giao dịch
+ Tài khoản trích nợ 1:
o Chọn số tài khoản chuyển trong hộp thả. Hệ thống tự động hiển thị số dư khả dụng của
tài khoản (Trường bắt buộc)
o Số ngoại tê: Nhập số tiền chuyển (Trường bắt buộc)
o Tỷ giá EUR – VND : Nhập tỉ giá (Trường bắt buộc). Tỉ giá này đã được thỏa thuận
trước với chi nhánh NHCT xử lý điện.
o Số tiền trích nợ: Nhập số tiền trích nợ (Trường bắt buộc)
+ Tài khoản trích nợ 2 (nếu có):
o Chọn số tài khoản chuyển trong hộp thả. Hệ thống tự động hiển thị số dư khả dụng của
tài khoản (Trường không bắt buộc)
o Số ngoại tê: Nhập số tiền chuyển (Trường không bắt buộc)
o Tỷ giá EUR – VND : Nhập tỉ giá (Trường không bắt buộc)
o Số tiền trích nợ: Nhập số tiền trích nợ (Trường không bắt buộc)
+ Ngân hàng trung gian:
o Bic code: Nhập bic code (Trường không bắt buộc)
o Tên/Địa chỉ: Nhập tên và địa chỉ ngân hàng trung gian hoặc hệ thống tự động hiển thị
khi nhập Bic code ((Trường không bắt buộc)
+ Ngân hàng hƣởng
o Bic code: Nhập bic code (Trường không bắt buộc)
o Tên/Địa chỉ: Nhập tên và địa chỉ ngân hàng trung gian hoặc hệ thống tự động hiển thị
khi nhập Bic code ((Trường không bắt buộc)
+ Ngƣời hƣởng:
o Tài khoản: Nhập số tài khoản (Trường bắt buộc)
o Tên/Địa chỉ: Nhập tên và địa chỉ ngân hàng trung gian hoặc hệ thống tự động hiển thị
tên và địa chỉ khi nhập số tài khoản ((Trường bắt buộc)
+ Thông tin khác:
o Nội dung giao dịch: Nhập nội dung bằng tiếng Việt không dấu trong giới hạn ký tự
cho phép, không nhập các ký tự đặc biệt như !, @, #, $, %... chọn < Trả trước> hoặc<
Thanh toán> (Trường bắt buộc)
o Loại phí: Chọn loại phí: SHA, BEN hoặc OUR
o Tài khoản trích nợ phí: Chọn số tài khoản từ hộp thả(Trường bắt buộc)
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o Thông tin ngân hàng nhận: Nhập nội dung bằng tiếng Việt không dấu trong giới hạn
ký tự cho phép, không nhập các ký tự đặc biệt như !, @, #, $, %...
o File đính kèm: (Trường bắt buộc)
o Tích chọn < Tôi đồng ý với điều khoản và cac cam kết sử dụng dịch vụ>
o
o

Nhấn nút < Chấp nhận> để chương trình kiểm tra và hiển thị lại nội dung giao dịch cho kế
toán viên thực hiện xác nhận nội dung giao dịch.
Nhấn nút <Làm lại> nếu muốn chỉnh sửa lại thông tin giao dịch.
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-

Bƣớc 3: Màn hình “Xác nhận nội dung giao dịch” hiển thị, KTV nhấn <Chuyển kiểm soát>.
Trường hợp kiểm tra thấy giao dịch chưa chính xác, KTV nhấn <Làm lại>.
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-

Màn hình hiển thị thông báo <Giao dịch đã đƣợc chuyển kiểm soát>. KTV có thể tiếp tục tạo
giao dịch.
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d) Khởi tạo giao dịch Lệnh chi
Chức năng <Lệnh chi> cho phép khách hàng tạo các điện chuyển tiền từ TK của công ty chuyển
tới các tài khoản khác trong hệ thống NHCT (TK CA, ATM, tài khoản vay thông thường, tài
khoản thẻ tín dụng, tài khoản không cùng loại tiền với TK chuyển) và các tài khoản ngoài hệ
thống NHCT, phê duyệt và gửi tới ngân hàng yêu cầu hạch toán.
-

Bƣớc 1: Từ thanh chức năng, chọn Tab “Giao dịch\Lệnh chi”

-

Bƣớc 2: Tại màn hình “Chuyển khoản”, chọn “Lệnh chi”.

-

Bƣớc 3: Màn hình “Lệnh chi” hiển thị, KTV thực hiện:
+ Mục Thông tin người chuyển: Chọn số tài khoản chuyển trong hộp thả. Hệ thống tự động
hiển thị số dư khả dụng của tài khoản.
+ Mục Thông tin người thụ hưởng:
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o Số tài khoản: Nhập số tài khoản người thụ hưởng ngoài hệ thống VietinBank hoặc lựa
chọn từ Danh sách người thụ hưởng đã được lưu vào danh bạ từ trước.
o Người thụ hưởng: Nhập tên người thụ hưởng.
o Tên và địa chỉ Ngân hàng: Nhập tên và địa chỉ Ngân hàng người thụ hưởng.
+ Mục Chi tiết:
o Số tiền chuyển: Nhập số tiền cần chuyển (Chỉ bao gồm các ký tự số hoặc dấu chấm,
phẩy)
o Nội dung chuyển: Nhập nội dung bằng tiếng Việt không dấu trong giới hạn ký tự cho
phép, không nhập các ký tự đặc biệt như !, @, #, $, %...
+ Nhấn <Tiếp tục>

-

Bƣớc 4: Màn hình “Xác nhận nội dung giao dịch” hiển thị, KTV nhấn <Chuyển kiểm soát>.

-

Trường hợp kiểm tra thấy giao dịch chưa chính xác, KTV nhấn <Làm lại>.
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Màn hình hiển thị thông báo <Giao dịch đã đƣợc chuyển kiểm soát>. KTV có thể tiếp
tục tạo giao dịch hoặc lưu thông tin người thụ hưởng vào danh bạ.

e) Khởi tạo giao dịch theo lô
-

Bƣớc 1: Từ thanh chức năng, chọn Tab “Giao dịch\Chuyển khoản”

-

Bƣớc 2: Tại màn hình “Chuyển khoản”, chọn “Chuyển tiền theo lô”.

-

Bƣớc 3: Màn hình “Chuyển tiền theo lô” hiển thị, KTV chọn chức năng <Lệnh chi> hoặc
<Trong hệ thống Vietinbank> hoặc <Ngoài hệ thống Vietinbank>
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-

Bƣớc 4:
o KTV tải mẫu file excel từ chương trình về máy tính, sau đó thực hiện nhập các trường
thông tin trong file.
o KTV nhấn vào

để chọn file vừa cập nhật gửi vào hệ thống.
Mẫu file chuyển khoản trong hệ thống

Mẫu file lệnh chi
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Mẫu file Chuyển khoản ngoài hệ thống

(Lưu ý: Quý khách cần chọn đủ Các trường <Tên Ngân hàng thụ hưởng>, <Tỉnh/Thành
phố> với dữ liệu có sẵn trong file, sau đó chọn <Chi nhánh NH thụ hưởng> tương ứng)
-

Bƣớc 5: Các trường nội dung nhập trong file excel được chuyển thành các giao dịch với thông
tin tương ứng. KTV chọn các giao dịch cần thực hiện bằng cách nhấn vào hộp chọn tương
ứng, nhấn <Chấp nhận>
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Chương trình xác nhận lại thao tác của KTV. Nếu muốn tiếp tục, nhấn <OK>, nếu không,
nhấn <Cancel>

-

Bƣớc 6: Màn hình “Xác nhận nội dung giao dịch” hiển thị. KTV nhấn <Chấp nhận>.

Chương trình hiển thị thông báo giao dịch thành công và chuyển tới người kiểm soát.
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3.2. Chỉnh sửa/Xóa giao dịch chuyển khoản (Dành cho Kế toán viên)
Sau khi đăng nhập chương trình, màn hình trang chủ của KTV hiển thị Danh sách giao dịch
chuyển khoản đã bị KTT hoặc CTK từ chối.

a) Chỉnh sửa giao dịch
-

Bƣớc 1: Từ “Danh sách giao dịch chuyển khoản bị từ chối”, KTV kích vào số giao dịch tương
ứng với giao dịch cần chỉnh sửa.

-

Bƣớc 2: Màn hình “Chỉnh sửa giao dịch chuyển khoản” hiển thị. Sau khi chỉnh sửa giao dịch,
KTV nhấn <Tiếp tục>.

-

Bƣớc 3: Màn hình “Xác nhận nội dung giao dịch” hiển thị, KTV nhấn <Chuyển kiểm soát>.
Trường hợp KTV kiểm tra lại thông tin thấy chưa chính xác, nhấn <Làm lại>.
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Sau khi nhấn Chuyển kiểm soát, chương trình hiển thị thông báo giao dịch đã được chuyển
kiểm soát.

b) Xóa giao dịch
-

Bƣớc 1: Từ Danh sách giao dịch chuyển khoản bị từ chối, KTV chọn giao dịch cần xóa bằng
cách kích vào hộp chọn tương ứng, nhấn <Xóa>

-

Bƣớc 2: Chương trình xác nhận lại tao tác của KTV. Nếu chắc chắn xóa, KTV nhấn <OK>,
nếu không, nhấn <Cancel>.

Sau khi nhấn OK, chương trình hiển thị thông báo Giao dịch đã bị xóa.
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3.3. Kiểm soát giao dịch chuyển khoản (Dành cho Kế toán trƣởng)
-

Bƣớc 1: Sau khi đăng nhập chương trình, màn hình trang chủ của KTT hiển thị “Danh sách
giao dịch chuyển khoản đang chờ kiểm soát”. KTT cũng có thể tới trang “Danh sách giao dịch
chuyển khoản” bằng cách chọn Tab “Kiểm soát\Chuyển khoản” từ thanh chức năng.
o Để chấp nhận tất cả các giao dịch: KTT kích chuột vào hộp chọn Tổng, nhấn
<Duyệt>.
o Để chấp nhận nhiều giao dịch cùng 1 lúc: KTT kích chuột vào hộp chọn ứng với các
giao dịch cần kiểm soát, nhấn <Duyệt>.
o Để chấp nhận/từ chối từng giao dịch, KTT kích chuột vào số giao dịch ứng với giao
dịch cần xử lý.

-

Bƣớc 2: Màn hình “Kiểm soát giao dịch” hiển thị, KTT nhấn <Duyệt> hoặc <Từ chối>
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+ Bước 2a: Trường hợp KTT chọn <Duyệt>:
o Chương trình yêu cầu KTT nhập mật khẩu để xác nhận giao dịch (Mật khẩu là 6 số
hiển thị trên thẻ RSA tại thời điểm xác nhận).
o KTT nhấn <Chấp nhận>, giao dịch được chuyển đến KTT tiếp theo (Nếu Doanh
nghiệp có nhiều cấp độ kiểm soát) hoặc chuyển đến CTK chờ phê duyệt.

+ Bước 2b: Trường hợp KTT chọn <Từ chối>:
o Chương trình yêu cầu KTT nhập Nội dung từ chối và mật khẩu xác nhận (Mật khẩu là
6 số hiển thị trên thẻ RSA tại thời điểm xác nhận).
o KTT nhấn <Chấp nhận>, giao dịch được chuyển lại cho KTV để chỉnh sửa hoặc xóa.

3.4. Phê duyệt giao dịch chuyển khoản (Dành cho Chủ tài khoản)
-

Bƣớc 1: Sau khi đăng nhập chương trình, màn hình trang chủ của CTK hiển thị “Danh sách
giao dịch chuyển khoản đang chờ phê duyệt”. CTK cũng có thể tới trang “Danh sách giao
dịch chuyển khoản” bằng cách chọn Tab “Phê duyệt\Chuyển khoản” từ thanh chức năng.
o Để chấp nhận tất cả các giao dịch: CTK kích chuột vào hộp chọn Tổng, nhấn
<Duyệt>.
o Để chấp nhận nhiều giao dịch cùng 1 lúc: CTK kích chuột vào hộp chọn ứng với các
giao dịch cần phê duyệt, nhấn <Duyệt>.
o Để chấp nhận/từ chối từng giao dịch, CTK kích chuột vào số giao dịch ứng với giao
dịch cần xử lý.
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-

Bƣớc 2: Màn hình “Phê duyệt giao dịch” hiển thị. CTK nhấn <Duyệt> hoặc <Từ chối>

+Bước 2a: Trường hợp CTK chọn <Duyệt>:
o Chương trình yêu cầu CTK nhập mật khẩu để xác nhận giao dịch (Mật khẩu là 6 số
hiển thị trên thẻ RSA tại thời điểm xác nhận).
o CTK nhấn <Chấp nhận>, giao dịch được chuyển đến CTK tiếp theo (Nếu Doanh
nghiệp có nhiều cấp độ phê duyệt) hoặc chuyển đến ngân hàng.
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+ Bước 2b: Trường hợp CTK chọn <Từ chối>:
o Chương trình yêu cầu CTK nhập Nội dung từ chối và mật khẩu xác nhận (Mật khẩu là
6 số hiển thị trên thẻ RSA tại thời điểm xác nhận).
o CTK nhấn <Chấp nhận>, giao dịch được chuyển lại cho KTV để chỉnh sửa hoặc xóa.

4. THU HỘ
4.1 Khởi tạo giao dịch Thu hộ ( Dành cho Kế toán viên)
a) Khởi tạo giao dịch Thu hộ
-

Bƣớc 1: Từ thanh chức năng chọn Tab “ Giao dịch\Thu hộ”

-

Bƣớc 2 : Màn hình “ Tạo điện Thu hộ” hiển thị:
Thông tin chung
+ Số tài khoản (số TK nhận số tiền cần thu hộ): Chọn số tài khoản trong hộp thả. Hệ thống tự
động hiển thị số dư khả dụng của tài khoản.
+ Mục Chi tiết:
o Số tiền chuyển: Nhập tổng số tiền cần thu (Chỉ bao gồm các ký tự số hoặc dấu chấm,
phẩy)
o Dữ liệu trong hệ thống: Cập nhật file theo mẫu
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o Dữ liệu ngoài hệ thống: Cập nhật file theo mẫu
o Nội dung chuyển: Nhập nội dung bằng tiếng Việt không dấu trong giới hạn ký tự cho
phép, không nhập các ký tự đặc biệt như !, @, #, $, %...
+ Nhấn <Tiếp tục>

-

Bƣớc 3: Màn hình “Xác nhận nội dung giao dịch” hiển thị, KTV nhấn <Chuyển kiểm soát>.
Trường hợp kiểm tra thấy giao dịch chưa chính xác, KTV nhấn <Làm lại>.
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Màn hình hiển thị thông báo <Giao dịch đã đƣợc chuyển kiểm soát>. KTV có thể tiếp tục tạo
giao dịch

4.2. Kiểm soát giao dịch Thu hộ (Dành cho Kế toán trƣởng)
-

Bƣớc 1: Sau khi đăng nhập chương trình, màn hình trang chủ của KTT hiển thị “Danh sách
giao dịch Thu hộ đang chờ kiểm soát”. KTT cũng có thể tới trang “Danh sách giao dịch Thu
hộ” bằng cách chọn Tab “Kiểm soát\Thu hộ” từ thanh chức năng.
o Để chấp nhận tất cả các giao dịch: KTT kích chuột vào hộp chọn Tổng, nhấn
<Duyệt>.
o Để chấp nhận nhiều giao dịch cùng 1 lúc: KTT kích chuột vào hộp chọn ứng với các
giao dịch cần kiểm soát, nhấn <Duyệt>.
o Để chấp nhận/từ chối từng giao dịch, KTT kích chuột vào số giao dịch ứng với giao
dịch cần xử lý.

HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VBH 2.0 (Dành cho Khách hàng)

Lần sửa đổi : 00

Ngày sửa đổi :

Mã số : VBH 2.0_HDKH
Trang 30/72

-

Bƣớc 2: Màn hình “Kiểm soát giao dịch” hiển thị, KTT nhấn <Duyệt> hoặc <Từ chối>

+ Bước 2a: Trường hợp KTT chọn <Duyệt>:
o Chương trình yêu cầu KTT nhập mật khẩu để xác nhận giao dịch (Mật khẩu là 6 số
hiển thị trên thẻ RSA tại thời điểm xác nhận).
o KTT nhấn <Chấp nhận>, giao dịch được chuyển đến KTT tiếp theo (Nếu Doanh
nghiệp có nhiều cấp độ kiểm soát) hoặc chuyển đến CTK chờ phê duyệt.

+ Bước 2b: Trường hợp KTT chọn <Từ chối>:
o Chương trình yêu cầu KTT nhập Nội dung từ chối và mật khẩu xác nhận (Mật khẩu là
6 số hiển thị trên thẻ RSA tại thời điểm xác nhận).
o KTT nhấn <Chấp nhận>, giao dịch được chuyển lại cho KTV để chỉnh sửa hoặc xóa.
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4.3. Phê duyệt giao dịch Thu hộ (Dành cho Chủ tài khoản)
-

Bƣớc 1: Sau khi đăng nhập chương trình, màn hình trang chủ của CTK hiển thị “Danh sách
giao dịch chuyển khoản đang chờ phê duyệt”. CTK cũng có thể tới trang “Danh sách giao
dịch Thu hộ” bằng cách chọn Tab “Phê duyệt\Thu hộ” từ thanh chức năng.
o Để chấp nhận tất cả các giao dịch: CTK kích chuột vào hộp chọn Tổng, nhấn
<Duyệt>.
o Để chấp nhận nhiều giao dịch cùng 1 lúc: CTK kích chuột vào hộp chọn ứng với các
giao dịch cần phê duyệt, nhấn <Duyệt>.
o Để <Chấp nhận>/<Từ chối> từng giao dịch, CTK kích chuột vào số giao dịch ứng
với giao dịch cần xử lý.

-

Bƣớc 2: Màn hình “Phê duyệt giao dịch” hiển thị. CTK nhấn <Duyệt> hoặc <Từ chối>
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+Bước 2a: Trường hợp CTK chọn <Duyệt>:
o Chương trình yêu cầu CTK nhập mật khẩu để xác nhận giao dịch (Mật khẩu là 6 số
hiển thị trên thẻ RSA tại thời điểm xác nhận).
o CTK nhấn <Chấp nhận>, giao dịch được chuyển đến CTK tiếp theo (Nếu Doanh
nghiệp có nhiều cấp độ phê duyệt) hoặc chuyển đến ngân hàng.

+ Bước 2b: Trường hợp CTK chọn <Từ chối>:
o Chương trình yêu cầu CTK nhập Nội dung từ chối và mật khẩu xác nhận (Mật khẩu là
6 số hiển thị trên thẻ RSA tại thời điểm xác nhận).
o CTK nhấn <Chấp nhận>, giao dịch được chuyển lại cho KTV để chỉnh sửa hoặc xóa.
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5. CHI HỘ
5.1 Khởi tạo giao dịch Chi hộ ( Dành cho Kế toán viên)
a) Khởi tạo giao dịch Chi hộ
Bước 1: Từ thanh chức năng chọn Tab “ Giao dịch\Chi hộ”
Bước 2 : Màn hình “ Tạo điện Chi hộ” hiển thị:
Thông tin chung
+ Số tài khoản (số tài khoản thực hiện chi các khoản tiền cần chi hộ): Chọn số tài khoản
chuyển trong hộp thả. Hệ thống tự động hiển thị số dư khả dụng của tài khoản.
+ Mục Chi tiết:
o Số tiền chuyển: Nhập tổng số tiền cần chuyển (Chỉ bao gồm các ký tự số hoặc dấu
chấm, phẩy)
o Dữ liệu trong hệ thống: Cập nhật file theo mẫu
o Dữ liệu ngoài hệ thống: Cập nhật file theo mẫu
o Nội dung chuyển: Nhập nội dung bằng tiếng Việt không dấu trong giới hạn ký tự cho
phép, không nhập các ký tự đặc biệt như !, @, #, $, %...
+ Nhấn <Tiếp tục>

-

Bƣớc 3: Màn hình “Xác nhận nội dung giao dịch” hiển thị, KTV nhấn <Chuyển kiểm soát>.
Trường hợp kiểm tra thấy giao dịch chưa chính xác, KTV nhấn <Làm lại>.
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Màn hình hiển thị thông báo Giao dịch đã được chuyển kiểm soát. KTV có thể tiếp tục tạo giao
dịch

5.2. Kiểm soát giao dịch Chi hộ (Dành cho Kế toán trƣởng)
-

Bƣớc 1: Sau khi đăng nhập chương trình, màn hình trang chủ của KTT hiển thị “Danh sách
giao dịch Thu hộ đang chờ kiểm soát”. KTT cũng có thể tới trang “Danh sách giao dịch Thu
hộ” bằng cách chọn Tab “Kiểm soát\Chi hộ” từ thanh chức năng.
o Để chấp nhận tất cả các giao dịch: KTT kích chuột vào hộp chọn Tổng, nhấn
<Duyệt>.
o Để chấp nhận nhiều giao dịch cùng 1 lúc: KTT kích chuột vào hộp chọn ứng với các
giao dịch cần kiểm soát, nhấn <Duyệt>.
o Để chấp nhận/từ chối từng giao dịch, KTT kích chuột vào số giao dịch ứng với giao
dịch cần xử lý.
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-

Bƣớc 2: Màn hình “Kiểm soát giao dịch” hiển thị, KTT nhấn <Duyệt> hoặc
<Từ chối>

.
+Bước 2a: Trường hợp KTT chọn <Duyệt>:
o Chương trình yêu cầu KTT nhập mật khẩu để xác nhận giao dịch (Mật khẩu là 6 số
hiển thị trên thẻ RSA tại thời điểm xác nhận).
o KTT nhấn <Chấp nhận>, giao dịch được chuyển đến KTT tiếp theo (Nếu Doanh
nghiệp có nhiều cấp độ kiểm soát) hoặc chuyển đến CTK chờ phê duyệt.
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Bước 2b: Trường hợp KTT chọn <Từ chối>:
o Chương trình yêu cầu KTT nhập Nội dung từ chối và mật khẩu xác nhận (Mật khẩu là
6 số hiển thị trên thẻ RSA tại thời điểm xác nhận).
o KTT nhấn <Chấp nhận>, giao dịch được chuyển lại cho KTV để chỉnh sửa hoặc xóa.

5.3. Phê duyệt giao dịch Chi hộ (Dành cho Chủ tài khoản)
-

Bƣớc 1: Sau khi đăng nhập chương trình, màn hình trang chủ của CTK hiển thị “Danh sách
giao dịch chuyển khoản đang chờ phê duyệt”. CTK cũng có thể tới trang “Danh sách giao
dịch chuyển khoản” bằng cách chọn Tab “Phê duyệt\Chi hộ” từ thanh chức năng.
o Để chấp nhận tất cả các giao dịch: CTK kích chuột vào hộp chọn Tổng, nhấn
<Duyệt>.
o Để chấp nhận nhiều giao dịch cùng 1 lúc: CTK kích chuột vào hộp chọn ứng với các
giao dịch cần phê duyệt, nhấn <Duyệt>.
o Để chấp nhận/từ chối từng giao dịch, CTK kích chuột vào số giao dịch ứng với giao
dịch cần xử lý.

-

Bƣớc 2: Màn hình “Phê duyệt giao dịch” hiển thị. CTK nhấn <Duyệt> hoặc <Từ chối>
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+Bước 2a: Trường hợp CTK chọn <Duyệt>:
o Chương trình yêu cầu CTK nhập mật khẩu để xác nhận giao dịch (Mật khẩu là 6 số
hiển thị trên thẻ RSA tại thời điểm xác nhận).
o CTK nhấn <Chấp nhận>, giao dịch được chuyển đến CTK tiếp theo (Nếu Doanh
nghiệp có nhiều cấp độ phê duyệt) hoặc chuyển đến ngân hàng.

+ Bước 2b: Trường hợp CTK chọn <Từ chối>:
o Chương trình yêu cầu CTK nhập Nội dung từ chối và mật khẩu xác nhận (Mật khẩu là
6 số hiển thị trên thẻ RSA tại thời điểm xác nhận).
o CTK nhấn <Chấp nhận>, giao dịch được chuyển lại cho KTV để chỉnh sửa hoặc xóa.
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6. THANH TOÁN LƢƠNG
6.1 Khởi tạo giao dịch Thanh toán lƣơng ( Dành cho Kế toán viên)
a) Khởi tạo giao dịch Thanh toán lương
Bước 1: Từ thanh chức năng chọn Tab “ Giao dịch\Thanh toán lương”
Bước 2 : Màn hình “ Tạo điện Thanh toán lương” hiển thị:
Thông tin chung
+ Mục Thông tin người chuyển: Chọn số tài khoản chuyển trong hộp thả. Hệ thống tự động
hiển thị số dư khả dụng của tài khoản.
+ Mục Chi tiết:
o Số tiền chuyển: Nhập số tiền cần chuyển (Chỉ bao gồm các ký tự số hoặc dấu chấm,
phẩy)
o Dữ liệu trong hệ thống: Cập nhật file theo mẫu
o Dữ liệu ngoài hệ thống: Cập nhật file theo mẫu
o Nội dung chuyển: Nhập nội dung bằng tiếng Việt không dấu trong giới hạn ký tự cho
phép, không nhập các ký tự đặc biệt như !, @, #, $, %...
+ Nhấn <Tiếp tục>

-

Bƣớc 3: Màn hình “Xác nhận nội dung giao dịch” hiển thị, KTV nhấn <Chuyển kiểm soát>.
Trường hợp kiểm tra thấy giao dịch chưa chính xác, KTV nhấn <Làm lại>.
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Màn hình hiển thị thông báo <Giao dịch đã đƣợc chuyển kiểm soát>. KTV có thể tiếp
tục tạo giao dịch

6.2. Kiểm soát giao dịch Thanh toán lƣơng (Dành cho Kế toán trƣởng)
-

Bƣớc 1: Sau khi đăng nhập chương trình, màn hình trang chủ của KTT hiển thị “Danh sách
giao dịch Thanh toán lương đang chờ kiểm soát”. KTT cũng có thể tới trang “Danh sách giao
dịch Thanh toán lương” bằng cách chọn Tab “Kiểm soát\Thanh toán lƣơng” từ thanh chức
năng.
o Để chấp nhận tất cả các giao dịch: KTT kích chuột vào hộp chọn Tổng, nhấn
<Duyệt>.
o Để chấp nhận nhiều giao dịch cùng 1 lúc: KTT kích chuột vào hộp chọn ứng với các
giao dịch cần kiểm soát, nhấn <Duyệt>.
o Để chấp nhận/từ chối từng giao dịch, KTT kích chuột vào số giao dịch ứng với giao
dịch cần xử lý.
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-

Bƣớc 2: Màn hình “Kiểm soát giao dịch” hiển thị, KTT nhấn <Duyệt> hoặc <Từ chối>

+Bước 2a: Trường hợp KTT chọn <Duyệt>:
o Chương trình yêu cầu KTT nhập mật khẩu để xác nhận giao dịch (Mật khẩu là 6 số
hiển thị trên thẻ RSA tại thời điểm xác nhận).
o KTT nhấn <Chấp nhận>, giao dịch được chuyển đến KTT tiếp theo (Nếu Doanh
nghiệp có nhiều cấp độ kiểm soát) hoặc chuyển đến CTK chờ phê duyệt.

+ Bước 2b: Trường hợp KTT chọn <Từ chối>:
o Chương trình yêu cầu KTT nhập Nội dung từ chối và mật khẩu xác nhận (Mật khẩu là
6 số hiển thị trên thẻ RSA tại thời điểm xác nhận).
o KTT nhấn <Chấp nhận>, giao dịch được chuyển lại cho KTV để chỉnh sửa hoặc xóa.
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6.3. Phê duyệt giao dịch Thanh toán lƣơng (Dành cho Chủ tài khoản)
-

Bƣớc 1: Sau khi đăng nhập chương trình, màn hình trang chủ của CTK hiển thị “Danh sách
giao dịch chuyển khoản đang chờ phê duyệt”. CTK cũng có thể tới trang “Danh sách giao
dịch chuyển khoản” bằng cách chọn Tab “Phê duyệt\Thanh toán lƣơng” từ thanh chức năng.
o Để chấp nhận tất cả các giao dịch: CTK kích chuột vào hộp chọn Tổng, nhấn
<Duyệt>.
o Để chấp nhận nhiều giao dịch cùng 1 lúc: CTK kích chuột vào hộp chọn ứng với các
giao dịch cần phê duyệt, nhấn <Duyệt>.
o Để chấp nhận/từ chối từng giao dịch, CTK kích chuột vào số giao dịch ứng với giao
dịch cần xử lý.

-

Bƣớc 2: Màn hình “Phê duyệt giao dịch” hiển thị. CTK nhấn <Duyệt> hoặc <Từ chối>

+Bước 2a: Trường hợp CTK chọn <Duyệt>:
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o Chương trình yêu cầu CTK nhập mật khẩu để xác nhận giao dịch (Mật khẩu là 6 số
hiển thị trên thẻ RSA tại thời điểm xác nhận).
o CTK nhấn <Chấp nhận>, giao dịch được chuyển đến CTK tiếp theo (Nếu Doanh
nghiệp có nhiều cấp độ phê duyệt) hoặc chuyển đến ngân hàng.

+ Bước 2b: Trường hợp CTK chọn <Từ chối>:
o Chương trình yêu cầu CTK nhập Nội dung từ chối và mật khẩu xác nhận (Mật khẩu là
6 số hiển thị trên thẻ RSA tại thời điểm xác nhận).
o CTK nhấn <Chấp nhận>, giao dịch được chuyển lại cho KTV để chỉnh sửa hoặc xóa.

7. NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC (NSNN)
7.1. Khởi tạo giao dịch nộp NSNN (Dành cho Kế toán viên)
a) Khởi tạo giao dịch nộp Thuế nội địa
*Tạo giao dịch nộp thuế nội địa với dữ liệu có sẵn
-

Bƣớc 1: Từ thanh chức năng, chọn Tab “Giao dịch\ Nộp NSNN”

-

Bƣớc 2: Màn hình “Tạo Bảng kê nộp Thuế nội địa” hiển thị:
+ Thông tin chung:
o Loại thuế: Thuế nội địa (Do hệ thống tự động hiển thị)
o Số bảng kê gốc: KTV nhập vào số bảng kê gốc (Đây là số tự quản lý của khách hàng)
+ Thông tin người nộp thuế:
o Tên đơn vị nộp thuế: Hệ thống tự động hiển thị
o Mã số thuế: Hệ thống tự động hiển thị
o Địa chỉ: Hệ thống tự động hiển thị
o Trích tài khoản số: KTV chọn tài khoản trích nợ từ hộp thả. Hệ thống tự động hiển thị
số dư khả dụng và tên ngân hàng giữ tài khoản trích nợ.
+ Thông tin Cơ quan thu:
o Tỉnh, thành phố: Hệ thống tự động hiển thị
o Mã kho bạc nhà nước: Hệ thống tự động hiển thị
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o Tài khoản ghi thu: Hệ thống tự động hiển thị. Nếu thông tin chưa chính xác, cho phép
chọn tài khoản ghi thu từ hộp thả
o Cơ quan quản lý thu: Hệ thống tự động hiển thị. Nếu thông tin chưa chính xác cho
phép chọn từ Danh sách tìm kiếm
+ Thông tin chi tiết khoản nộp NSNN:
o Nội dung các khoản nộp NSNN: Hệ thống tự động hiển thị theo mã nội dung kinh tế
o Mã chương: Hệ thống tự động hiển thị. Nếu thông tin chưa chính xác, cho phép chọn
từ Danh sách tìm kiếm
o Mã nội dung kinh tế: Hệ thống tự động hiển thị. Nếu thông tin chưa chính xác, cho
phép chọn từ Danh sách tìm kiếm
o Kỳ thuế: Cho phép chỉnh sửa
o Số tiền phải nộp: Hệ thống tự động hiển thị.
o Số tiền thực nộp: Có thể giữ nguyên hoặc nhập lại số tiền thực nộp
Màn hình “Tạo Bảng kê nộp thuế nội địa”
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-

Bƣớc 3: KTV nhấn <Chấp nhận>, chương trình hiển thị thông báo Giao dịch đã được gửi
đến KSV chờ kiểm soát.
*Tạo giao dịch nộp thuế nội địa nếu dữ liệu chưa có sẵn

-

Bƣớc 1: Từ thanh chức năng, chọn Tab “Giao dịch\ Nộp NSNN”

-

Bƣớc 2: Màn hình “Thuế nội địa” hiển thị, chọn chức năng <Thêm mới>
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-

Bƣớc 3: Màn hình “Thêm mới Bảng kê nộp thuế nội địa” hiển thị, KTV cập nhật các thông
tin:
+ Thông tin chung:
o Loại thuế: Thuế nội địa (Do hệ thống tự động hiển thị)
o Số bảng kê gốc: KTV nhập vào số bảng kê gốc (Đây là số tự quản lý của khách hàng)
+ Thông tin người nộp thuế:
o Tên đơn vị nộp thuế: Hệ thống tự động hiển thị
o Mã số thuế: Hệ thống tự động hiển thị
o Địa chỉ: Hệ thống tự động hiển thị
o Trích tài khoản số: Chọn tài khoản trích nợ từ hộp thả. Hệ thống tự động hiển thị số dư
khả dụng và tên ngân hàng giữ tài khoản trích nợ.
+ Thông tin Cơ quan thu:
o Tỉnh, thành phố: Chọn trong hộp thả
o Mã kho bạc nhà nước: Chọn từ Danh sách tìm kiếm
o Tài khoản ghi thu: Chọn từ Danh sách tìm kiếm
o Cơ quan quản lý thu: Chọn từ Danh sách tìm kiếm
+ Thông tin chi tiết khoản nộp NSNN:
o Nội dung các khoản nộp NSNN: Hệ thống hiển thị theo mã nội dung kinh tế
o Mã chương: Chọn từ Danh sách tìm kiếm
o Mã nội dung kinh tế: Chọn từ Danh sách tìm kiếm
o Kỳ thuế: Nhập kỳ thuế theo đúng định dạng MM/YYYY
o Số tiền phải nộp: Hiển thị theo số tiền thực nộp
o Số tiền thực nộp: KTV nhập số tiền thực nộp
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Màn hình “Thêm mới Bảng kê nộp thuế nội địa”

-

Bƣớc 4: KTV nhấn <Chấp nhận>, chương trình hiển thị thông báo Giao dịch đã được gửi
đến KSV chờ kiểm soát.

b) Khởi tạo giao dịch nộp Thuế hải quan
*Tạo giao dịch nộp Thuế hải quan với dữ liệu có sẵn
-

Bƣớc 1: Từ thanh chức năng, chọn Tab “Giao dịch\ Nộp NSNN”

-

Bƣớc 2: Màn hình “Nộp NSNN” hiển thị, KTV chọn Tab “Thuế hải quan”; Chọn “Tờ khai
HQ, QĐ số” trong hộp thả.
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-

Bƣớc 3: Màn hình “Tạo Bảng kê nộp Thuế hải quan” hiển thị, KTV thực hiện:
+ Thông tin chung:
o

Loại thuế: Thuế hải quan (Do hệ thống tự động hiển thị)

o Số bảng kê gốc: KTV nhập vào số bảng kê gốc (Đây là số tự quản lý của khách hàng)
+ Thông tin người nộp thuế:
o Tên đơn vị nộp thuế: Hệ thống tự động hiển thị
o Mã số thuế: Hệ thống tự động hiển thị
o Địa chỉ: Hệ thống tự động hiển thị
o Trích tài khoản số: Chọn tài khoản trích nợ từ hộp thả. Hệ thống tự động hiển thị số dư
khả dụng và tên ngân hàng giữ tài khoản trích nợ.
+ Thông tin Cơ quan thu:
o Tỉnh, thành phố: Chọn từ hộp thả
o Mã kho bạc nhà nước: Hệ thống tự động hiển thị. Nếu thông tin chưa chính xác, cho
phép chọn từ Danh sách tìm kiếm
o Tài khoản ghi thu: Hệ thống tự động hiển thị. Nếu thông tin chưa chính xác, cho phép
chọn từ Danh sách tìm kiếm
o Cơ quan quản lý thu: Hệ thống tự động hiển thị. Nếu thông tin chưa chính xác, cho
phép chọn từ Danh sách tìm kiếm
o Tờ khai HQ, QĐ số: Hệ thống tự động hiển thị
o Ngày tờ khai HQ: Hệ thống tự động hiển thị
o

Loại hình XNK: Hệ thống tự động hiển thị

+ Thông tin chi tiết khoản nộp NSNN:
o

Nội dung các khoản nộp NSNN: Hệ thống tự động hiển thị theo mã nội dung kinh tế

o

Mã chương: Hệ thống tự động hiển thị. Nếu thông tin chưa chính xác, cho phép chọn
từ Danh sách tìm kiếm

o

Mã nội dung kinh tế: Hệ thống tự động hiển thị. Nếu thông tin chưa chính xác, cho
phép chọn từ Danh sách tìm kiếm

o

Kỳ thuế: KTV có thể chỉnh sửa

o

Số tiền phải nộp: Hệ thống tự động hiển thị

o

Số tiền thực nộp: KTV có thể giữ nguyên hoặc nhập lại số tiền thực nộp.
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Màn hình “Tạo Bảng kê nộp Thuế hải quan”

-

Bƣớc 4: KTV nhấn <Chấp nhận>, chương trình hiển thị thông báo Giao dịch đã được gửi
đến KSV chờ kiểm soát
*Tạo giao dịch nộp Thuế hải quan nếu dữ liệu chưa có sẵn

-

Bƣớc 1: Từ thanh chức năng, chọn Tab “Giao dịch\ Nộp NSNN”

-

Bƣớc 2: Màn hình “Nộp NSNN” hiển thị, chọn Tab “Thuế hải quan”; Nhấn <Thêm mới>
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-
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-

Bƣớc 3: Màn hình “Thêm mới Bảng kê nộp thuế hải quan” hiển thị, KTV cập nhật các thông
tin:
+ Thông tin chung:
o

Loại thuế: Thuế hải quan (Do hệ thống tự động hiển thị)

o Số bảng kê gốc: KTV nhập vào số bảng kê gốc (Đây là số tự quản lý của khách hàng)
+ Thông tin người nộp thuế:
o Tên đơn vị nộp thuế: Hệ thống tự động hiển thị
o Mã số thuế: Hệ thống tự động hiển thị
o Địa chỉ: Hệ thống tự động hiển thị
o Trích tài khoản số: Chọn tài khoản trích nợ từ hộp thả. Hệ thống tự động hiển thị số dư
khả dụng và tên ngân hàng giữ tài khoản trích nợ.
+ Thông tin Cơ quan thu:
o Tỉnh, thành phố: Chọn từ hộp thả
o Mã kho bạc nhà nước: Chọn từ Danh sách tìm kiếm
o Tài khoản ghi thu: Chọn từ Danh sách tìm kiếm
o Mã Cơ quan quản lý thu: Chọn từ Danh sách tìm kiếm
o Tờ khai HQ,QĐ số: Nhập tờ khai hải quan
o Ngày tờ khai HQ: Nhập theo định dạng dd/mm/yy
o

Loại hình XNK: Hệ thống tự động hiển thị

+ Thông tin chi tiết khoản nộp NSNN:
o

Nội dung các khoản nộp NSNN: Hệ thống hiển thị theo mã nội dung kinh tế

o

Mã chương: Chọn từ Danh sách tìm kiếm

o

Mã nội dung kinh tế: Chọn từ Danh sách tìm kiếm

o

Kỳ thuế: Nhập kỳ thuế theo định dạng MM/YYYY

o Số tiền phải nộp: Hiển thị theo số tiền thực nộp
o Số tiền thực nộp: KTV nhập số tiền thực nộp
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Màn hình “Thêm mới Bảng kê nộp thuế hải quan”

-

Bƣớc 4: KTV nhấn <Chấp nhận>, chương trình hiển thị thông báo Giao dịch đã được gửi
đến KSV chờ kiểm soát.
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7.2. Chỉnh sửa/Xóa giao dịch nộp NSNN (Dành cho Kế toán viên)
Sau khi đăng nhập chương trình, màn hình trang chủ của KTV hiển thị “Danh sách các giao
dịch nộp NSNN đã bị KTT hoặc CTK từ chối”.

-

Bƣớc 1: Từ “Danh sách giao dịch nộp NSNN bị từ chối”, KTV kích vào số giao dịch tương
ứng với giao dịch cần chỉnh sửa/xóa.
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-

Bƣớc 2: Màn hình “Cập nhật giao dịch nộp NSNN” hiển thị với các thông tin về nội dung từ
chối và người từ chối.

+ Bƣớc 2a: Trường hợp chỉnh sửa giao dịch:
o

KTV cập nhật các thông tin cần chỉnh sửa, nhấn <Chấp nhận>.

o

Chương trình hiển thị thông báo Giao dịch đã được gửi đến KSV chờ kiểm soát.

+ Bƣớc 2b: Trường hợp xóa giao dịch
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o KTV nhấn <Xóa> tại màn hình “Cập nhật giao dịch nộp NSNN” hoặc kích vào hộp chọn
tương ứng với giao dịch cần xóa tại “Danh sách giao dịch nộp NSNN bị từ chối”, nhấn
<Xóa> .
o Chương trình xác nhận lại tao tác của KTV. Nếu chắc chắn xóa, KTV nhấn <OK>, nếu
không, nhấn <Cancel>.

o Sau khi nhấn OK, chương trình hiển thị thông báo Giao dịch đã bị xóa.

7.3. Kiểm soát giao dịch nộp NSNN (Dành cho Kế toán trƣởng)
-

Bƣớc 1: Sau khi đăng nhập chương trình, màn hình trang chủ của KTT hiển thị “Danh sách
giao dịch nộp NSNN đang chờ kiểm soát”. KTT cũng có thể tới trang “Danh sách giao dịch
nộp NSNN” bằng cách chọn Tab “Kiểm soát\Nộp NSNN” từ thanh chức năng.
o Để chấp nhận tất cả các giao dịch: KTT kích chuột vào hộp chọn Tổng, nhấn
<Duyệt>.
o Để chấp nhận nhiều giao dịch cùng 1 lúc: KTT kích chuột vào hộp chọn ứng với các
giao dịch cần kiểm soát, nhấn <Duyệt>.
o Để chấp nhận/từ chối từng giao dịch, KTT kích chuột vào số giao dịch ứng với giao
dịch cần xử lý.

-

Bƣớc 2: Màn hình “Kiểm soát giao dịch nộp NSNN” hiển thị, KTT nhấn <Duyệt> hoặc <Từ
chối>
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+Bước 2a: Trường hợp KTT chọn <Duyệt>:
o Chương trình yêu cầu KTT nhập mật khẩu để xác nhận giao dịch (Mật khẩu là 6 số
hiển thị trên thẻ RSA tại thời điểm xác nhận).
o KTT nhấn <Chấp nhận>, giao dịch được chuyển đến KTT tiếp theo (Nếu Doanh
nghiệp có nhiều cấp độ kiểm soát) hoặc chuyển đến CTK chờ phê duyệt.

+ Bước 2b: Trường hợp KTT chọn <Từ chối>:
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o Chương trình yêu cầu KTT nhập Nội dung từ chối và mật khẩu xác nhận (Mật khẩu là
6 số hiển thị trên thẻ RSA tại thời điểm xác nhận).
o KTT nhấn <Chấp nhận>, giao dịch được chuyển lại cho KTV để chỉnh sửa hoặc xóa.

7.4. Phê duyệt giao dịch nộp NSNN (Dành cho Chủ tài khoản)
-

Bƣớc 1: Sau khi đăng nhập chương trình, màn hình trang chủ của CTK hiển thị Danh sách
giao dịch nộp NSNN đang chờ phê duyệt. CTK cũng có thể tới trang “Danh sách giao dịch
nộp NSNN” bằng cách chọn Tab “Phê duyệt\Nộp NSNN” từ thanh chức năng.
o Để chấp nhận tất cả các giao dịch: CTK kích chuột vào hộp chọn Tổng, nhấn
<Duyệt>.
o Để chấp nhận nhiều giao dịch cùng 1 lúc: CTK kích chuột vào hộp chọn ứng với các
giao dịch cần phê duyệt, nhấn <Duyệt>.
o Để chấp nhận/từ chối từng giao dịch, CTK kích chuột vào số giao dịch ứng với giao
dịch cần xử lý.
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-

Bƣớc 2: Màn hình “Phê duyệt giao dịch nộp NSNN” hiển thị. CTK nhấn <Duyệt> hoặc <Từ
chối>

+Bước 2a: Trường hợp CTK chọn <Duyệt>:
o Chương trình yêu cầu CTK nhập mật khẩu để xác nhận giao dịch (Mật khẩu là 6 số
hiển thị trên thẻ RSA tại thời điểm xác nhận).
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o CTK nhấn <Chấp nhận>, giao dịch được chuyển đến CTK tiếp theo (Nếu Doanh
nghiệp có nhiều cấp độ phê duyệt) hoặc chuyển đến ngân hàng.

+ Bước 2b: Trường hợp CTK chọn <Từ chối>:
o Chương trình yêu cầu CTK nhập Nội dung từ chối và mật khẩu xác nhận (Mật khẩu là
6 số hiển thị trên thẻ RSA tại thời điểm xác nhận).
o CTK nhấn <Chấp nhận>, giao dịch được chuyển lại cho KTV để chỉnh sửa hoặc xóa.

8. TRA SOÁT
Chức năng này cho phép Quý khách tạo Điện tra soát để yêu cầu VietinBank đính chính 1
hoặc nhiều thông tin của giao dịch chuyển khoản ngoài hệ thống đã được gửi đến VietinBank
qua chương trình VBH 2.0. Vì vậy 1 Điện tra soát luôn luôn phải gắn với 1 giao dịch chuyển
khoản ngoài hệ thống cụ thể đã được chuyển đến Ngân hàng trước đó.
8.1. Khởi tạo Điện tra soát (Dành cho Kế toán viên)
-

Bƣớc 1: Từ thanh chức năng, chọn Tab “Giao dịch\Tra soát”.

-

Bƣớc 2: Màn hình “Nhập số giao dịch cần tra soát” hiển thị: KTV nhập số giao dịch chuyển
khoản ngoài hệ thống cần tra soát, nhấn <Tìm kiếm>.

-

Bƣớc 3: Màn hình “Tạo Điện tra soát” hiển thị, bao gồm thông tin về Số giao dịch, ngày thực
hiện và nội dung của giao dịch chuyển khoản ngoài hệ thống.
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o Tại mục Nội dung tra soát: KTV nhập nội dung cần tra soát trong giới hạn ký tự cho phép.
o Nhấn <Chấp nhận>.

-

Bƣớc 4: Màn hình “Xác nhận Điện tra soát” hiển thị, KTV nhấn Chuyển kiểm soát. Trường
hợp kiểm tra lại thấy nội dung điện tra soát chưa chính xác, KTV nhấn <Làm lại>.

Chương trình hiển thị thông báo Giao dịch đã được gửi đến Kiểm soát viên chờ kiểm soát.
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8.2. Chỉnh sửa/Xóa Điện tra soát (Dành cho Kế toán viên)
Sau khi đăng nhập chương trình, màn hình trang chủ của KTV hiển thị các giao dịch Điện tra
soát đã bị KTT hoặc CTK từ chối.

-

Bƣớc 1: Từ “Danh sách Điện tra soát bị từ chối”, KTV kích vào số tra soát tương ứng với
Điện tra soát cần chỉnh sửa/xóa.

-

Bƣớc 2: Màn hình “Cập nhật Điện tra soát” hiển thị với các thông tin về:
o Ngày tạo Điện tra soát và số Điện tra soát
o Nội dung từ chối và người từ chối Điện tra soát;
o

Nội dung của giao dịch chuyển khoản ngoài hệ thống cần tra soát.
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+ Bƣớc 2a: Trường hợp chỉnh sửa Điện tra soát:
o

KTV cập nhật thông tin cần chỉnh sửa trong mục Nội dung tra soát trong giới hạn ký tự
cho phép, nhấn <Cập nhật>.

o Màn hình “Xác nhận nội dung Điện tra soát” hiển thị, KTV nhấn <Chuyển kiểm soát>
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o Chương trình hiển thị thông báo Giao dịch đã được gửi đến KSV chờ kiểm soát.

+ Bƣớc 2b: Trường hợp xóa giao dịch
o KTV nhấn <Xóa> tại màn hình “Cập nhật Điện tra soát” hoặc kích vào hộp chọn tương
ứng với Điện tra soát cần xóa tại “Danh sách Điện tra soát bị từ chối”, nhấn <Xóa>.
o Chương trình xác nhận lại tao tác của KTV. Nếu chắc chắn xóa, KTV nhấn <OK>, nếu
không, nhấn <Cancel>.

o Sau khi nhấn OK, chương trình hiển thị thông báo Giao dịch đã bị xóa.
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8.3. Kiểm soát Điện tra soát (Dành cho Kế toán trƣởng)
-

Bƣớc 1: Sau khi đăng nhập chương trình, màn hình trang chủ của KTT hiển thị Danh sách
Điện tra soát đang chờ kiểm soát. KTT cũng có thể tới trang “Danh sách Điện tra soát” bằng
cách chọn Tab “Kiểm soát\Tra soát” từ thanh chức năng.
o Để chấp nhận tất cả các Điện tra soát: KTT kích chuột vào hộp chọn Tổng, nhấn
<Duyệt>.
o Để chấp nhận nhiều Điện tra soát cùng 1 lúc: KTT kích chuột vào hộp chọn ứng với
các Điện tra soát cần kiểm soát, nhấn <Duyệt>.
o Để chấp nhận/từ chối từng Điện tra soát, KTT kích chuột vào số giao dịch ứng với
giao dịch cần xử lý.

-

Bƣớc 2: Màn hình “Kiểm soát Điện tra soát” hiển thị, KTT nhấn <Duyệt> hoặc <Từ chối>

+Bước 2a: Trường hợp KTT chọn <Duyệt>:
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o Chương trình yêu cầu KTT nhập mật khẩu để xác nhận giao dịch (Mật khẩu là 6 số
hiển thị trên thẻ RSA tại thời điểm xác nhận).
o KTT nhấn <Chấp nhận>, Điện tra soát được chuyển đến KTT tiếp theo (Nếu Doanh
nghiệp có nhiều cấp độ kiểm soát) hoặc chuyển đến CTK chờ phê duyệt.

+ Bước 2b: Trường hợp KTT chọn <Từ chối>:
o Chương trình yêu cầu KTT nhập Nội dung từ chối và mật khẩu xác nhận (Mật khẩu là
6 số hiển thị trên thẻ RSA tại thời điểm xác nhận).
o KTT nhấn <Chấp nhận>, Điện tra soát được chuyển lại cho KTV để chỉnh sửa hoặc
xóa.

8.4. Phê duyệt Điện tra soát (Dành cho Chủ tài khoản)
-

Bƣớc 1: Sau khi đăng nhập chương trình, màn hình trang chủ của CTK hiển thị “Danh sách
Điện tra soát đang chờ phê duyệt”. CTK cũng có thể tới trang “Danh sách Điện tra soát đang
chờ phê duyệt ” bằng cách chọn Tab “Phê duyệt\Tra soát” từ thanh chức năng.
o Để chấp nhận tất cả các Điện tra soát: CTK kích chuột vào hộp chọn Tổng, nhấn
<Duyệt>.
o Để chấp nhận nhiều Điện tra soát cùng 1 lúc: CTK kích chuột vào hộp chọn ứng với
các giao dịch cần phê duyệt, nhấn <Duyệt>.
o Để chấp nhận/từ chối từng Điện tra soát, CTK kích chuột vào số giao dịch ứng với
giao dịch cần xử lý.
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-

Bƣớc 2: Màn hình “Phê duyệt Điện tra soát” hiển thị. CTK nhấn <Duyệt> hoặc <Từ chối>

+Bước 2a: Trường hợp CTK chọn <Duyệt>:
o Chương trình yêu cầu CTK nhập mật khẩu để xác nhận giao dịch (Mật khẩu là 6 số
hiển thị trên thẻ RSA tại thời điểm xác nhận).
o CTK nhấn Chấp nhận, Điện tra soát được chuyển đến CTK tiếp theo (Nếu Doanh
nghiệp có nhiều cấp độ phê duyệt) hoặc chuyển đến ngân hàng.

HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VBH 2.0 (Dành cho Khách hàng)

Lần sửa đổi : 00

Ngày sửa đổi :

Mã số : VBH 2.0_HDKH
Trang 65/72

+ Bước 2b: Trường hợp CTK chọn <Từ chối>:
o Chương trình yêu cầu CTK nhập Nội dung từ chối và mật khẩu xác nhận (Mật khẩu là
6 số hiển thị trên thẻ RSA tại thời điểm xác nhận).
o CTK nhấn Chấp nhận, Điện tra soát được chuyển lại cho KTV để chỉnh sửa hoặc xóa.

9. BÁO CÁO
9.1. Thống kê giao dịch
-

Bƣớc 1: Từ thanh chức năng, chọn Tab “Báo cáo\Thống kê giao dịch”

-

Bƣớc 2: Màn hình “Thống kê giao dịch hiển thị”:
o Từ ngày, đến ngày: Chọn phạm vi ngày trong cửa sổ Calender hoặc nhập ngày theo
định dạng DD/MM/YYY.
o Loại giao dịch: Chương trình mặc định là “Tất cả các loại giao dịch” hoặc Quý khách
có thể chọn 1 trong các loại giao dịch từ hộp thả
o Trạng thái: Chương trình mặc đinh là “Tất cả các trạng thái” hoặc Quý khách có thể
chọn 1 trong các trạng thái giao dịch từ hộp thả
o Nhấn <Chấp nhận>
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-

Bƣớc 3: Chương trình hiển thị các giao dịch theo đúng những tiêu chí đã chọn.
o Để in Thống kê giao dịch: Kích chuột vào chức năng IN góc bên phải màn hình Thống
kê giao dịch
o Để xem lại từng giao dịch cụ thể: Kích chuột vào số giao dịch tương ứng với giao dịch
cần in. Màn hình “Chi tiết giao dịch” hiển thị với thông tin về giao dịch đã thực hiện,
người và ngày thực hiện giao dịch.
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9.2. Tra cứu/Tìm kiếm giao dịch
-

Bƣớc 1: Từ thanh chức năng, chọn “Tab Báo cáo\Tra cứu tìm kiếm”

-

Bƣớc 2: Màn hình “Tra cứu/Tìm kiếm giao dịch” hiển thị:
o Người thụ hưởng: Là trường không bắt buộc phải nhập. Quý khách chỉ nhập trường này
nếu muốn tìm kiếm các giao dịch chuyển khoản cho người thụ hưởng cụ thể.
o Tài khoản chuyển: Là trường không bắt buộc phải chọn. Quý khách chỉ chọn Tài khoản
chuyển từ hộp thả nếu muốn tìm kiếm các giao dịch thực hiện từ 1 tài khoản chuyển cụ
thể.
o Từ ngày, đến ngày: Chọn phạm vi ngày trong cửa sổ Calender hoặc nhập ngày theo định
dạng DD/MM/YYY.
o Loại giao dịch: Chương trình mặc định là “Tất cả các loại giao dịch” hoặc Quý khách có
thể chọn 1 trong các loại giao dịch từ hộp thả
o Trạng thái: Chương trình mặc đinh là “Tất cả các trạng thái” hoặc Quý khách có thể chọn
1 trong các trạng thái giao dịch từ hộp thả
o Nhấn <Chấp nhận>

-

Bƣớc 3: Chương trình hiển thị các giao dịch theo đúng những tiêu chí đã chọn.
o Để in Trang Tra cứu/tìm kiếm: Kích chuột vào chức năng IN góc bên phải màn hình
Tra cứu/Tìm kiếm.
o Để xem lại từng giao dịch cụ thể: Kích chuột vào số giao dịch tương ứng với giao dịch
cần in. Màn hình “Chi tiết giao dịch” hiển thị với thông tin về giao dịch đã thực hiện,
người và ngày thực hiện giao dịch.
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9.3. Hoạt động điện tử
-

Bƣớc 1: Từ thanh chức năng, chọn Tab “Báo cáo\Hoạt động điện tử”

-

Bƣớc 2: Màn hình “Hoạt động điện tử” hiển thị:
o Loại giao dịch: Chương trình mặc định là “Tất cả các loại giao dịch” hoặc Quý khách
có thể chọn 1 trong các loại giao dịch từ hộp thả
o Từ ngày, đến ngày: Chọn phạm vi ngày trong cửa sổ Calender hoặc nhập ngày theo
định dạng DD/MM/YYY.
o Nhấn <Chấp nhận>, chương trình hiển thị các hoạt động điện tử của người dùng theo
đúng các tiêu chí đã chọn.
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10. HỖ TRỢ
10.1. Xem Thông tin doanh nghiệp
Từ thanh chức năng, chọn Tab “Hỗ trợ”, chương trình hiển thị thông tin về doanh nghiệp

10.2. Đổi mật khẩu
-

Bƣớc 1: Từ thanh chức năng, chọn Tab “Hỗ trợ\Đổi mật khẩu” hoặc Quý khách có thể kích
vào chức năng Đổi mật khẩu phía trên bên trái màn hình.

-

Bƣớc 2: Màn hình “Đổi mật khẩu” hiển thị:
o Mật khẩu hiện tại: Nhập mật khẩu hiện tại của Quý khách
o Mật khẩu mới: Nhập mật khẩu mới
o Nhập lại mật khẩu mới.
o Nhấn <Chấp nhận>
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Chương trình hiển thị thông báo: Đổi mật khẩu thành công

10.3. Quản lý Danh bạ ngƣời thụ hƣởng
-

Bƣớc 1: Từ thanh chức năng, chọn Tab “Hỗ trợ\Danh bạ”

-

Bƣớc 2: Trang “Quản lý Danh bạ người thụ hưởng” hiển thị:
o Họ và tên: Là trường không bắt buộc phải nhập. Quý khách chỉ nhập trường này nếu
muốn tìm kiếm người thụ hưởng cụ thể.
o Tài khoản: Là trường không bắt buộc phải nhập. Quý khách chỉ nhập trường này nếu
muốn tìm kiếm tài khoản của người thụ hưởng cụ thể.
o Loại giao dịch: Hệ thống mặc định là “Tất cả các giao dịch” hoặc Quý khách có thể chọn
1 trong những loại giao dịch từ hộp thả.
o Nhấn <Chấp nhận>, màn hình hiển thị “Danh sách người thụ hưởng”.
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-

Bƣớc 3: Để xóa người thụ hưởng trong Danh sách, Quý khách kích chuột vào hộp chọn ứng
với người thụ hưởng cần xóa, nhấn <Xóa>. Chương trình xác nhận lại thao tác của Quý
khách. Nếu chắc chắn xóa, Quý khách nhấn <OK>, nếu không, nhấn <Cancel>.

10.4. Hƣớng dẫn sử dụng
-

Bƣớc 1: Từ thanh chức năng, chọn Tab “Hỗ trợ\Hƣớng dẫn sử dụng” hoặc Quý khách có
thể kích vào chức năng Hƣớng dẫn sử dụng phía trên bên trái màn hình.

-

Bƣớc 2: Màn hình “Hướng dẫn sử dụng chương trình VBH 2.0” hiển thị: Quý khách kích
chuột phải vào đường dẫn Hƣớng dẫn sử dụng (pdf) để mở hoặc tải file về máy tính.
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