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HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG LƯỚI  

QUA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA EVNNLDC 

I. Đơn vị đăng ký phiếu công tác  

1. Đăng ký phiếu công tác 

1.1. Đăng ký mới phiếu công tác 

B1: Vào menu Công tác lưới(đơn vị)\Phiếu công tác\Tạo phiếu đăng ký công tác 

 

Màn hình hiển thị như sau: 

 

B2. Chọn link “Đăng ký”, màn hình hiển thị như sau 
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B2.1 Cập nhật thông tin đơn vị gửi 

- Nhập thông tin Đơn vị quản lý, bộ phận/phòng ban đơn vị 
- Nhập thông tin số điện thoại(Tel), số fax 

B2.2 Cập nhật thông tin đơn vị nhận 

- Nhập thông tin Đơn vị điều độ, phòng ban điều độ (mặc định là Trung tâm Điều độ hệ 
thống điện Quốc gia, Phòng Điều độ) 

B2.3 Cập nhật thông tin đăng ký 

- Nhập thông tin số phiếu (bắt buộc) 
- File đính kèm: tùy chọn 
- Chọn trạm biến áp 
- Chọn đơn vị muốn Cc thông tin sửa chữa bảo dưỡng trạm được chọn (tùy chọn) 
- Lý do công tác(Theo kế hoạch, ngoài kế hoạch, nguy cơ sự cố, lý do công tác): trường lý 

do công tác có thể nhập hoặc không. 
- Thời gian công tác:  
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 Nhập thông tin từ ngày 
 Nhập thông tin đến ngày 
 “Liên tục trong thời gian đăng ký” được chọn mặc định, trong trường hợp công tác thực 

hiện trong khoảng thời gian cố định trong ngày thì chọn “Hằng ngày từ” và nhập thông 
tin “Từ giờ”, “đến giờ”. 

- Nhập thông tin thiết bị công tác trong trạm: 
 B1: Chọn link “Thiết bị” trên lưới thông tin “Tên thiết bị trạm, nhà máy điện”, 

màn hình hiển thị như sau 

 
 

 B2: Nhập các thông tin về thiết bị công tác 
 Thông tin loại thiết bị 
 Thông tin tên thiết bị (bắt buộc): tên các thiết bị cách nhau bởi dấu chấm phẩy 

“;”, trong trường hợp đã khai báo lần trước thông tin sẽ hiển thị gợi ý lên 
textbox cho người nhập 

 Thông tin Từ ngày, Đến ngày: mặc định sẽ là giá trị Từ ngày, Đến ngày của 
đăng ký chung. Trong trường hợp có thay đổi cần cập nhật lại các thông tin này. 

 Nội dung công việc: Chọn tổ hợp trong nhóm thông tin Sửa chữa, thí nghiệm, 
đóng điện 

 Các yêu cầu có liên quan đến công tác 
 Ghi chú: tùy chọn 
 Ấn “Cập nhật” để lưu lại thông tin thiết bị trạm đăng ký công tác, ấn “Đóng” 

nếu không muốn lưu thông tin 
 Chú ý: Trong trường hợp khai báo nhiều loại thiết bị cần thực hiện lặp lại B2 
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- Nhập thông tin đường dây thao tác 
 B1: Chọn link “Đường dây” trong lưới dữ liệu “Tên đường dây”, màn hình hiển thị 

như sau 

 
 B2: Nhập các thông tin về đường dây công tác 

 Thông tin trạm cuối: Chọn trong danh sách 
 Chỉ danh: Nhập thông tin chỉ danh của đường dây (bắt buộc) 
 Thông tin Từ ngày, Đến ngày: mặc định sẽ là giá trị Từ ngày, Đến ngày của 

đăng ký chung. Trong trường hợp có thay đổi cần cập nhật lại các thông tin này. 
 Nội dung công việc: Chọn tổ hợp trong nhóm thông tin Sửa chữa, thí nghiệm, 

đóng điện 
 Các yêu cầu có liên quan đến công tác 
 Ghi chú: tùy chọn 
 CC: chọn các đơn vị muốn Cc thông tin (tùy chọn) 
 Ấn “Cập nhật” để lưu lại thông tin thiết bị trạm đăng ký công tác, ấn “Đóng” 

nếu không muốn lưu thông tin 
 Chú ý: Trong trường hợp khai báo nhiều loại thiết bị cần thực hiện lặp lại B2 

- Nhập thông tin người đăng ký: Họ tên, chức vụ, ngày đăng ký (giá trị “ngày đăng ký” nhỏ 
hơn giá trị “Từ ngày” đăng ký công tác) 

B2.4 Ghi nhận thông tin 

- Bấm Ghi để lưu lại thông tin 
- Bấm Đóng để thoát khỏi màn hình nhập liệu 
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1.2.Sửa phiếu công tác/thí nghiệm 

Chú ý: Chỉ cho phép sửa phiếu công tác trong trường hợp các phiếu này chưa được Đơn vị Điều 
độ duyệt 

B1: Vào menu Công tác lưới(đơn vị)\Phiếu công tác\Tạo phiếu đăng ký phiếu công tác 

B2: Tìm kiếm phiếu đăng ký/thí nghiệm cần hiệu chỉnh theo các thông tin: Đơn vị đăng ký, khoảng 
thời gian đăng ký, đơn vị điều độ 

B3. Click vào biểu tượng sửa trên lưới dữ liệu màn hình hiển thị như sau 

 

B4. Hiệu chỉnh thông tin trên màn hình nhập liệu 

B5. Ấn ghi để cập nhật thông tin, ấn đóng để thoát khỏi màn hình nhập liệu 

B6. Ấn “Gửi A0” để gửi phiếu đăng ký tới đơn vị điều độ 

1.3. Xóa phiếu công tác/thí nghiệm 

Chú ý: phiếu công tác/thí nghiệm chỉ được phép xóa khi ở trạng thái chưa được “gửi A0” 
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B1. Chọn phiếu đăng ký/thí nghiệm cần xóa bằng cách click vào biểu tượng xóa , chương 
trình sẽ bật ra cửa sổ như sau: 

 

Chọn “OK” để xác nhận xóa, chọn “Hủy bỏ” nếu không xóa. 

1.4. In phiếu công tác/thí nghiệm 

Chú ý: Đây là tính năng hỗ trợ in phiếu đăng ký trực tiếp trên Web 

B1. Bấm biểu tượng in trên lưới thông tin , màn hình hiển thị như sau: 

 

B2. Chọn In thông tin bằng cách click vào biểu tượng in , màn hình hiển thị như sau: 
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B3. Chọn Export, hệ thống sẽ đưa thông tin ra file pdf 

B4. In file pdf được kết xuất bằng chương trình bằng máy In 

1.5. Gửi phiếu đăng ký công tác tới đơn vị điều độ 

Chú ý: Chức năng này cho phép gửi thông tin phiếu công tác đăng ký tới đơn vị điều độ. Sau khi 
gửi, sẽ không hiệu chỉnh được thông tin phiếu đăng ký công tác. Trong trường hợp muốn hiệu 
chỉnh thông tin và gửi lại cần thực hiện chức năng Sao chép phiếu công tác. 

B1. Chọn phiếu đăng ký công tác trong nhóm “Chưa gửi” bằng cách click vào check “Chọn”  

B2. Ấn nút “Gửi A0”, màn hình hiển thị như sau 

 

- Nếu xác nhận gửi đơn vị điều độ: Chọn OK 
- Nếu không gửi đơn vị điều độ: Chọn Hủy bỏ 

 

1.6. Sao chép phiếu công tác 

Chú ý: Chức năng này cho phép tạo mới 01 đăng ký công tác dựa trên phiếu đăng ký công tác đã 
có. Trong trường hợp muốn hiệu chỉnh một phiếu đăng ký đã gửi A0, sau đó gửi lại A0, cũng có 
thể sử dụng chức năng này để sao chép phiếu đăng ký cũ thành phiếu mới. 

B1. Chọn biểu tượng sao chép trên lưới dữ liệu , màn hình hiển thị như sau 
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- Chọn “OK” nếu thực hiện sao chép, chọn “Hủy bỏ” nếu không thực hiện sao chép 
- Màn hình hiển thị sau khi bấm “OK” như sau: 

 
- Thực hiện hiệu chỉnh lại các thông tin  

B2. Bấm Ghi để cập nhật thông tin về phiếu đăng ký mới, bấm Đóng để thoát khỏi màn hình nhập 
liệu. 

2. Thông tin phê duyệt phiếu đăng ký công tác 

Chú ý: Đây là chức năng hiển thị các thông tin phiếu đăng ký công tác được đơn vị điều độ phê 
duyệt và công bố lên Web. 
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B1: Vào menu Công tác lưới(đơn vị)\Thông tin phê duyệt phiếu đăng ký công tác, màn hình hiển 
thị như sau: 

 

B2: Tìm kiếm thông tin 

- Nhập các thông tin tìm kiếm: đơn vị đăng ký, khoảng thời gian 
- Thông tin công tác: đang thực hiện, đã thực hiện, tất cả… 
- Bấm “Xem thông tin” 

Chú ý: thông tin được phân nhóm theo màu sắc như ghi chú trên chức năng, bao gồm Phiếu 
đăng ký đã phê duyệt, hoãn, không đồng ý và chờ xem xét. 

B3: In thông tin đăng ký, phê duyệt 

- Trong trường hợp muốn in thông tin đăng ký + phê duyệt từ đơn vị điều độ, ấn nút In  

- Mặc định trang 01 là trang đăng ký, trang 02 là trang phê duyệt của đơn vị điều độ 

3. Đăng ký chữ ký 

Chú ý: Đây là chức năng hỗ trợ cập nhật thông tin chữ ký và thông tin người dùng. Nền của ảnh 
chữ ký là màu trắng. 

B1: Đăng nhập vào hệ thống Đăng ký lịch sửa chữa, bảo dưỡng 

 

B2: Chọn link “Xin chào: Tài khoản truy cập”, màn hình hiển thị như sau 
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- Chọn file ảnh chữ ký/dấu bằng nút “Chọn file” 
- Chọn ngày hiệu lực chữ ký 
-  Ấn “Chấp nhận” để ghi lại thông tin chữ ký 

Trong trường hợp ảnh chữ ký lớn hơn kích thước 201x113 pixcels, có thể dùng mspaint của hệ 
điều hành Windows để đặt lại kích thước cho file ảnh theo các bước sau 

(1) Mở ảnh bằng mspaint 

(2) Chọn , màn hình hiển thị như sau 

 
(3) Chọn lại kích thước 201x113 trong các hộp thoại Horizontal x Vertical của mục Resize 
(4) Ấn OK để ghi nhận lại file ảnh với kích thước mới. 


