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I. ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG
1. Truy cập vào website tại địa chỉ: https://apps.agu.edu.vn/hrm
2. Chọn đăng nhập với AGU-MAIL

Chọn đăng nhập
với AGU-MAIL

3. Chọn tài khoản AGU-MAIL và nhập mật khẩu để đăng nhập
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4. Giao diện sau khi đăng nhập thành công






 Menu quản lý các chức năng của phần mềm
 Nội dung hiển thị
 Tìm kiếm
 Thông tin tài khoản và đăng xuất khỏi hệ thống

II. PHÂN QUYỀN VAI TRÒ NHÓM NGƯỜI DÙNG
2.1. Vai trò nhóm người dùng
- Quản trị hệ thống (Administrator)
- Quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ (Moderator)
- Quản lý các đơn vị (Manager)
- Quản lý đơn vị (Leader)
- Người dùng không là lãnh đạo, quản lý (User)
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2.2. Giao diện người dùng không là lãnh đạo, quản lý
Chức năng: Chỉ xem thông tin hồ sơ lý lịch và cập nhật dữ liệu của cá nhân.

2.3. Giao diện người dùng là lãnh đạo đơn vị
Chức năng: Xem thông tin hồ sơ lý lịch của các bộ viên chức trực thuộc đơn vị và các
thông tin về đào tạo bồi dưỡng, nghỉ hộ sản, không lương, …
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III. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM
3.1. Xem thông tin lý lịch CCVC
Bước 1: Chọn menu Quản lý -> Lý lịch

Chọn Menu

Bước 2: Chọn CCVC cần xem
Tại ô tìm kiếm: có thể tìm kiếm viên chức theo: họ tên, đơn vị, trình độ chuyên môn, công
đoàn bộ phận (gõ số công đoàn).

Chọn cán bộ
viên chức
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Bước 3: Giao diện sau khi đã chọn CCVC cần xem
Thông tin CCVC được hiển thị được chia 4 mục chính
• Mục thông tin chung

• Mục Sơ yếu lý lịch (nhấn vào dấu “+” để xem chi tiết)
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• Mục Lý lịch khoa học

• Mục Hồ sơ viên chức
Hồ sơ CCVC được phân làm ba danh mục chính: (1)Nghị quyết – Quyết định, (2)Thành
phần tài liệu, (3)Nhận xét, đánh giá, đơn thư.

Click chuột vào phần “tên văn bản” để xem văn bản chi tiết (* Lưu ý: Chỉ có những thành
viên và máy tính được cấp quyền mới được sử dụng chức năng xem chi tiết).
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3.2. Cập nhật lý lịch CCVC
Cập nhật lý lịch viên chức

Click vào để cập
nhật

Màn hình chính cập nhật lý lịch
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Cập nhật thông tin lý lịch ở mục số  “Sơ yếu lý lịch”







Mục “Sơ yếu lý
lịch”

Sau khi cập nhật xong lý lịch nhấn vào nút “In Lý ljch (Mẫu e2CBCCVC-BNV)” ở cuối
trang, để hoàn thành và in lý lịch.

3.3. Danh sách viên chức là Lãnh đạo quản lý
Hiển thị danh sách CCVC là lãnh đạo đơn vị
Bước 1: Chọn Menu Quản lý -> Lãnh đạo quản lý
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Bước 2: Giao diện sau khi đã chọn

Click và tên cột để sắp
xếp dữ liệu hiên thị



 Tìm kiếm: tìm thông tin theo họ tên, chức vụ, đơn vị, …
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3.4. Danh sách viên chức đi học
Hiển thị danh sách CCVC đang đi học.
Bước 1: Chọn Menu Quản lý -> Đào tạo bồi dưỡng

Bước 2: Giao diện sau khi đã chọn



 Tìm kiếm
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3.5. Nghỉ hộ sản
Hiển thị danh sách CCVC đi học.
Bước 1: Chọn Menu Quản lý -> Nghỉ hộ sản

Bước 2: Giao diện sau khi đã chọn



 Tìm kiếm
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3.6. Nghỉ không lương
Hiển thị danh sách CCVC đang nghỉ không hưởng lương.
Bước 1: Chọn Menu Quản lý -> Nghỉ không lương

Bước 2: Giao diện sau khi đã chọn
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3.7. Kết quả phân loại
Hiển thị kết quả phân loại viên chức
Bước 1: Chọn Menu Quản lý -> Kết quả phân loại

Bước 2: Giao diện sau khi đã chọn
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3.8. Danh sách viên chức
Hiển thị danh sách CCVC.
Bước 1: Chọn Menu Quản lý -> Danh sách viên chức

Bước 2: Giao diện sau khi đã chọn
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IV. BÁO CÁO – THỐNG KÊ
4.1.

Báo cáo tuần
Báo cáo tuần theo trình độ chuyên môn và Nâng cao trình độ

Trình độ chuyên môn

Nâng cao trình độ chuyên môn
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4.2.

Báo cáo tháng
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