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1 HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP 

1.1 Hướng dẫn đăng nhập trên ứng dụng di động 

Người dùng tải ứng dụng Sổ tay Đảng viên Hà Nội và thực hiện theo hướng dẫn sau đây để 

đăng nhập: 

Bước 1: Chọn Đảng viên từ giao diện trang chủ 

 

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu được cấp, ấn Đăng nhập 
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Giao diện sau khi đăng nhập như sau: 
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1.2 Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên ứng dụng di động 

Đảng viên thực hiện các bước như sau : 

Bước 1 : Đảng viên chọn mục Đảng viên, ấn Đăng ký 

Bước 2 : Chụp ảnh thẻ Đảng hoặc chọn ảnh thẻ đảng từ thư viện ảnh của thiết bị di động, hệ 

thống tự động lấy thông tin để điền vào các trường thông tin phía dưới. Ngoài ra, người dùng có 

thể tự nhập các trường thông tin đó. 

 

Bước 3 : Ấn Đăng ký 

1.3 Hướng dẫn đăng nhập trên nền tảng web 

Để truy cập phần mềm, người dùng thực hiện truy cập địa chỉ: 

https://sotaydangvien.hanoi.dcs.vn/ 

Giao diện khi truy cập hiển thị như sau: 

https://sotaydangvien.hanoi.dcs.vn/
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Người dùng chọn Nội bộ để truy cập vào giao diện đăng nhập. Tại đây, người dùng đăng 

nhập bằng tài khoản và mật khẩu được cấp. 

 

 Sau khi đăng nhập, giao diện phần mềm hiển thị như sau: 
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2 ỨNG DỤNG TRÊN NỀN TẢNG DI ĐỘNG 

2.1 Xem thông tin của Đảng bộ Thành phố 

2.1.1 Xem tin tức 

Đảng viên truy cập vào ứng dụng chọn mục Hà Nội để xem thông tin, tin tức của Đảng bộ 

Thành phố. 
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2.1.2 Tra cứu văn bản 

Đảng viên truy cập vào ứng dụng chọn mục Văn bản để xem, tra cứu văn bản. 

 

2.1.3 Xem thông báo 

Đảng viên truy cập vào ứng dụng chọn mục Thông báo để xem, tra cứu thông báo của Đảng 

bộ Thành phố. 
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2.2 Quản lý cuộc họp, sinh hoạt chi bộ & tham gia họp chi bộ trên ứng dụng di động 

Để quản lý cuộc họp sinh hoạt chi bộ, Bí thư chi bộ chọn mục Đảng viên/Quản lý sinh hoạt 

Đảng. 

2.2.1 Quản lý cuộc họp, sinh hoạt chi bộ trên ứng dụng di động 

2.2.1.1 Thêm mới thông tin cuộc họp sinh hoạt chi bộ 

Bí thư chi bộ, thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Ấn biểu tượng + góc phải cuối màn hình, chọn Thêm mới 
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Bước 2: Thêm thông tin lịch họp, ấn Lưu. Lưu ý: Các trường thông tin dấu (*) là các trường 

thông tin bắt buộc. 
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2.2.1.2 Sửa thông tin cuộc họp sinh hoạt chi bộ 

Bí thư chi bộ thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Chọn cuộc họp cần sửa thông tin, ấn vào biểu tượng sửa 

 

Bước 2: Cập nhật thông tin cuộc họp, ấn Lưu 



13 

 

 

2.2.1.3 Xóa thông tin cuộc họp sinh hoạt chi bộ 

Bí thư chi bộ,  thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Chọn cuộc họp cần xóa thông tin, ấn vào biểu tượng xóa 
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Bước 2: Xác nhận xóa 

 



15 

 

2.2.2 Quản lý tài liệu họp trên ứng dụng di động 

2.2.2.1 Thêm mới tài liệu họp 

Bí thư chi bộ thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Chọn cuộc họp cần quản lý tài liệu, chọn tab Tài liệu 

 

Bước 2: Ấn dấu + góc phải cuối màn hình, ấn Thêm mới  
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Bước 3: Nhập thông tin tài liệu, ấn Lưu 
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2.2.2.2 Sửa thông tin tài liệu họp 

Bí thư chi bộ thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Chọn tài liệu họp cần sửa thông tin, ấn biểu tượng Sửa 

 

Bước 2: Cập nhật thông tin thay đổi, ấn Lưu 
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2.2.2.3 Xóa thông tin tài liệu họp 

Bí thư chi bộ thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Chọn tài liệu họp cần xóa thông tin, ấn biểu tượng xóa 
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Bước 2: Xác nhận Xóa 

2.2.3 Quản lý các nội dung khác của cuộc họp trên ứng dụng di động 

Để quản lý các nội dung khác bao gồm : Diễn biến cuộc họp, Biên bản họp, Nhiệm vụ, Ý 

kiến, kiến nghị, Nghị quyết, Quyết định cuộc họp, Ghi chú, Bí thư thực hiện : 

Bước 1 : Ấn vào một cuộc họp để mở cuộc họp và chọn các tab tương ứng  

Bước 2 : Thực hiện thao tác thêm, sửa, xóa tương tự như thao tác quản lý tài liệu tại mục 

2.2.2 của Tài liệu này. 
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2.2.4 Điểm danh cuộc họp trên ứng dụng di động 

Toàn bộ Đảng viên trong đơn vị mặc định sẽ tham gia trong cuộc sinh hoạt chi bộ.  

Trường hợp Đảng viên vắng mặt, Bí thư chi bộ thực hiện các bước như sau để đánh dấu báo 

vắng Đảng viên. 

Bước 1: Chọn cuộc họp cần điểm danh Đảng viên, chọn tab Điểm danh 

Bước 2: Chọn Đảng viên vắng mặt, ấn biểu tượng báo vắng 
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Bước 2: Nhập lý do vắng mặt, ấn Lưu 
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2.2.5 Quản lý biểu quyết cuộc họp trên ứng dụng di động 

2.2.5.1 Thêm mới biểu quyết 

Bí thư chi bộ thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Chọn tab Biểu quyết, ấn dấu + góc phải cuối màn hình, ấn Thêm mới 

 

Bước 2: Nhập thông tin biểu quyết, ấn Lưu 
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2.2.5.2 Cho phép bắt đầu biểu quyết 

Bí thư chi bộ chọn tab Biểu quyết và thực hiện các thao tác: 

Bước 1: Bí thư chi bộ thực hiện chọn biểu quyết cần cho phép bắt đầu 
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Bước 2: Ấn Bắt đầu 
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2.2.5.3 Kết thúc biểu quyết 

Hết thời gian được cài đặt, hệ thống sẽ thông báo kết thúc biểu quyết. Trường hợp cần kết 

thúc biểu quyết trước thời hạn, Bí thư chi bộ thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Chọn biểu quyết cần kết thúc 

 

Bước 2: Ấn Kết thúc biểu quyết 
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2.2.5.4 Tổng hợp kết quả 

Bí thư chi bộ thực hiện ấn vào vào nội dung biểu quyết để xem tổng hợp kết quả biểu quyết. 

Kết quả biểu quyết hiển thị như sau: 



27 

 

 

2.2.6 Biểu quyết 

Bước 1 : Đảng viên chọn mục Họp chi bộ từ giao diện trang chủ 
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Bước 2 : Chọn cuộc họp cần biểu quyết, chọn tab Biểu quyết 

 

Bước 3 : Lựa chọn ý kiến, xác nhận 
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2.3 Cập nhật thông tin xử lý nhiệm vụ trong chi bộ 

Đảng viên chọn mục Nhiệm vụ tại giao diện trang chủ. 

 

Bước 2: Chọn nhiệm vụ cần xử lý, ấn Cập nhật kết quả 
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 Bước 3: Cập nhật thông tin kết quả, ấn Lưu 

 

2.4 Khảo sát – Ý kiến 

Bước 1: Từ giao diện trang chủ, Đảng viên chọn Chức năng khác/Cá nhân/Khảo sát – Ý 

kiến 
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Bước 2: Ấn chọn khảo sát cần trả lời, ấn Trả lời khảo sát 

 

Bước 3: Nhập thông tin trả lời và ấn Gửi. 
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2.5 Tham gia học tập nghị quyết 

Đảng viên tham gia học tập nghị quyết và nộp kết quả học tập nghị quyết như sau: 

Bước 1: Từ giao diện trang chủ, Đảng viên chọn Học tập nghị quyết 
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Bước 2: Chọn cuộc họp, chọn tab Kết quả học tập 

Bước 3: Ấn dấu + góc phải màn hình, ấn Nộp kết quả  
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Bước 4: Đảng viên đính kèm nội dung bài thu hoạch, ấn Lưu để hoàn tất nộp bài. 
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2.6 Thi tìm hiểu Nghị quyết 

Đảng viên thực hiện bước 1, 2, 3 tương tự mục 2.6 của Tài liệu này. 

Bước 4: Ấn Làm bài thi, nhập đáp án, ấn Nộp bài thi 
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Đảng viên xem kết quả kỳ thi của cá nhân bằng 1 trong 2 cách: 

Cách 1: Từ giao diện trang chủ, chọn Học tập nghị quyết -> Chọn cuộc thi -> Chọn Kết 

quả học tập -> Ấn biểu tượng xem để xem kết quả 

Cách 2: Từ giao diện trang chủ, chọn Chức năng khác -> Chọn Kỳ thi để xem kết quả thi 

của tất cả các kỳ thi tìm hiểu Nghị quyết -> Ấn chọn cuộc thi để xem kết quả của từng bài thi. 
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2.7 Tự đánh giá Đảng viên hàng năm 

Bước 1: Đảng viên từ giao diện trang chủ chọn Chức năng khác, chọn Tự đánh giá Đảng 

viên 
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Bước 2: Ấn dấu +, ấn Thêm mới 
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Bước 3: Nhập thông tin đánh giá, ấn Lưu lại để lưu đánh giá, Lưu và gửi để gửi đánh giá 

lên cấp trên. 
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 Đối với phiếu đánh giá chưa gửi lên cấp trên, Đảng viên có thể sửa thông tin đánh giá bằng 

cách ấn vào phiếu tự đánh giá, cập nhật thông tin thay đổi và ấn Lưu hoặc Lưu và gửi. 

2.8 Tài liệu 

2.8.1 Quản lý tài liệu cá nhân 

Đảng viển quản lý tài liệu của cá nhân bằng cách : 

Bước 1 : Truy cập mục Chức năng khác tại giao diện trang chủ, chọn mục Tài liệu cá nhân 



44 

 

 

Bước 2 : Chọn thư mục chứa tài liệu để thêm, sửa, xóa tài liệu 
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Bước 3 : Thực hiện thao tác thêm, sửa, xóa tài liệu 
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Bước 4 : Ấn Lưu hoặc xác nhận để hoàn tất thao tác thêm, sửa, xóa tài liệu cá nhân 

2.8.2 Xem văn kiện tài liệu và văn bản mới 

Đảng viên xem văn kiện tài liệu được công khai và văn bản mới của Đảng bộ các cấp bằng 

cách truy cập vào mục Chức năng khác/Tài liệu/Văn kiện tài liệu – Văn bản mới. 
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Tại đây, Đảng viên thực hiện xem danh sách, xem chi tiết văn kiện tài liệu và văn bản mới. 

3 ỨNG DỤNG TRÊN NỀN TẢNG WEB 

3.1 Xem thông tin của Đảng bộ Thành phố 

Để xem thông tin tin tức, văn bản, thông báo, Đảng viên truy cập vào Cổng thông tin Sổ tay 

Đảng viên theo đường dẫn: https://sotaydangvien.hanhchinhcong.net/  

3.1.1 Xem tin tức 

Đảng viên xem tin tức tại mục Trang chủ hoặc Hoạt động Đảng bộ - Chính quyền. 

https://sotaydangvien.hanhchinhcong.net/
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3.1.2 Tra cứu văn bản 

Đảng viên xem và tra cứu văn bản tại mục Văn bản trên trang Cổng thông tin. 

 

3.1.3 Xem thông báo 

Đảng viên xem và tra cứu thông báo tại mục Thông báo trên trang Cổng thông tin. 
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3.2 Quản lý cuộc họp, sinh hoạt chi bộ & tham gia họp chi bộ  

Để quản lý cuộc họp sinh hoạt chi bộ, Bí thư chi bộ chọn mục Đảng viên/Quản lý sinh hoạt 

Đảng. 

3.2.1 Quản lý cuộc họp, sinh hoạt chi bộ  

3.2.1.1 Thêm mới thông tin cuộc họp sinh hoạt chi bộ 

Bí thư chi bộ thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Chọn Toàn bộ lịch họp, ấn Thêm mới 

 

Bước 2: Cập nhật Thông tin lịch họp, ấn Lưu. Lưu ý: Các trường thông tin dấu (*) là các 

trường thông tin bắt buộc. 
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3.2.1.2 Sửa thông tin cuộc họp sinh hoạt chi bộ 

Bí thư chi bộ thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Chọn Toàn bộ lịch họp, chọn cuộc họp cần sửa thông tin, ấn vào biểu tượng sửa 

 

Bước 2: Cập nhật thông tin cuộc họp, ấn Lưu 
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3.2.1.3 Xóa thông tin cuộc họp sinh hoạt chi bộ 

Bí thư chi bộ thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Chọn Toàn bộ lịch họp, chọn cuộc họp cần xóa thông tin, ấn vào biểu tượng xóa 

 

Bước 2: Xác nhận xóa 

3.2.2 Quản lý tài liệu họp  

Để quản lý tài liệu họp, Bí thư chi bộ chọn Module Sinh hoạt Đảng/Quản lý lịch họp. Tiếp 

theo, Cán bộ quản lý chọn cuộc họp, ấn biểu tượng Sửa, chọn tab Tài liệu.  
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3.2.2.1 Thêm mới tài liệu họp 

Bí thư chi bộ thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Ấn Thêm mới 

 

Bước 2: Nhập thông tin tài liệu, ấn Xác nhận 
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3.2.2.2 Sửa thông tin tài liệu họp 

Bí thư chi bộ thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Chọn tài liệu họp cần sửa thông tin, ấn biểu tượng Sửa 

 

Bước 2: Cập nhật thông tin thay đổi, ấn Xác nhận 
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3.2.2.3 Xóa thông tin tài liệu họp 

Bí thư chi bộ thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Chọn tài liệu họp cần xóa thông tin, ấn biểu tượng xóa 

 

Bước 2: Xác nhận Xóa 

3.2.2.4 Xuất mã Qrcode tài liệu họp 

Bí thư chi bộ thực hiện  chọn tài liệu họp cần xuất mã Qrcode, ấn biểu tượng Xuất mã Qrcode 

tài liệu 
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Mã Qrcode tài liệu hiển thị như sau: 

 

3.2.3 Quản lý các nội dung khác của cuộc họp  

Để quản lý các nội dung khác bao gồm : Diễn biến cuộc họp, Biên bản họp, Nhiệm vụ, Ý 

kiến, kiến nghị, Nghị quyết, Quyết định cuộc họp, Ghi chú, Bí thư thực hiện : 

Bước 1 : Chọn Module Sinh hoạt Đảng/Quản lý lịch họp  

Bước 2 : Chọn cuộc họp, ấn biểu tượng Sửa, chọn tab tương ứng 

Bước 3 : Thực hiện thao tác thêm, sửa, xóa tương tự như thao tác quản lý tài liệu tại mục 

3.2.2 của Tài liệu này. 
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3.2.4 Điểm danh cuộc họp  

Để quản lý điểm danh cuộc họp, Bí thư chi bộ chọn Module Sinh hoạt Đảng/Quản lý lịch 

họp. Tiếp theo, Bí thư chi bộ chọn cuộc họp, ấn biểu tượng Sửa, chọn tab Điểm danh.  

3.2.4.1 Thêm mới thành viên tham gia 

Trường hợp có Đảng viên ngoài đơn vị tham gia cuộc họp sinh hoạt chi bộ, Bí thư chi bộ 

thực hiện thêm mới thành viên tham gia theo các bước như sau: 

Bước 1: Ấn Thêm mới 

Bước 2: Chọn người dùng, ấn Xác nhận 

 

3.2.4.2 Đánh dấu điểm danh thành viên 

Toàn bộ Đảng viên trong đơn vị mặc định sẽ tham gia trong cuộc sinh hoạt chi bộ.  

Trường hợp Đảng viên vắng mặt, Bí thư chi bộ thực hiện các bước như sau để đánh dấu báo 

vắng Đảng viên. 

Bước 1: Chọn Đảng viên vắng mặt, ấn Báo vắng 
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Bước 2: Nhập lý do vắng mặt, ấn Xác nhận 

 

 Trường hợp hủy vắng mặt, Bí thư chi bộ chọn nút Hủy vắng mặt, xác nhận điểm danh lại 

cán bộ. 
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3.2.5 Quản lý biểu quyết cuộc họp  

Để quản lý ghi chú cuộc họp, Bí thư chi bộ chọn Module Sinh hoạt Đảng/Quản lý lịch họp. 

Tiếp theo, Bí thư chi bộ chọn cuộc họp, ấn biểu tượng Sửa, chọn tab Biểu quyết.  

3.2.5.1 Thêm mới biểu quyết 

Bí thư chi bộ thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Ấn Thêm mới 

 

Bước 2: Nhập thông tin biểu quyết, ấn Xác nhận 

 

3.2.5.2 Cho phép bắt đầu biểu quyết 

Bước 1: Bí thư chi bộ thực hiện ấn vào nút như hình dưới đây để bắt đầu cho phép biểu 

quyết. 
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Bước 2: Xác nhận để hoàn tất cho phép biểu quyết. 

3.2.5.3 Kết thúc biểu quyết 

Hết thời gian được cài đặt, hệ thống sẽ thông báo kết thúc biểu quyết. Trường hợp cần kết 

thúc biểu quyết trước thời hạn, Bí thư chi bộ thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Ấn vào nút như hình dưới đây để bắt đầu cho phép biểu quyết. 

 

Bước 2: Xác nhận để hoàn tất kết thúc biểu quyết 

3.2.5.4 Tổng hợp kết quả 

Bí thư chi bộ thực hiện tổng hợp kết quả biểu quyết bằng cách  ấn nút  tại cột Thao tác. 

Kết quả biểu quyết hiển thị như sau: 
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3.2.6 Biểu quyết 

Bước 1 : Đảng viên chọn mục Biểu quyết, chọn biểu tượng biểu quyết 

Bước 2 : Lựa chọn ý kiến, ấn Xác nhận 

 

3.3 Cập nhật thông tin xử lý nhiệm vụ trong chi bộ 

Đảng viên chọn Sinh hoạt Đảng/Nhiệm vụ xử lý và thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Ấn vào biểu tượng để cập nhật kết quả xử lý 

Bước 2: Nhập thông tin kết quả, ấn Xác nhận 
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3.4 Tra cứu lịch công tác 

Đảng viên tra cứu lịch công tác của đơn vị tại Module Sinh hoạt Đảng/Lịch công tác 

 

3.5 Khảo sát – Ý kiến 

Bước 1: Đảng viên chọn Module Tiện ích/Khảo sát – Ý kiến, chọn Khảo sát cá nhân 

Bước 2: Ấn biểu tượng  để cho ý kiến khảo sát 
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Bước 3: Nhập thông tin ý kiến hoặc bình chọn, ấn Xác nhận. 

 

3.6 Tham gia học tập nghị quyết & thi tìm hiểu nghị quyết 

Đảng viên tham gia học tập nghị quyết và nộp kết quả học tập nghị quyết như sau: 

Bước 1: Đảng viên chọn module Học tập nghị quyết/Lịch học nghị quyết cá nhân, chọn 

Lịch học đang diễn ra, ấn chọn lịch, chọn tab Kết quả học tập nghị quyết. 
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Bước 2: Ấn Nộp kết quả, tải file đính kèm kết quả và ấn Xác nhận. 

 

3.7 Tự đánh giá Đảng viên hàng năm 

Để thực hiện chức năng tự đánh giá, Bí thư chi bộ, Phó bí thư, Đảng viên chọn Module Đánh 

giá tổ chức Đảng/Đảng viên, chọn mục Đảng viên tự đánh giá. 

3.7.1 Thêm mới tự đánh giá Đảng viên 

Bí thư chi bộ, Phó bí thư, Đảng viên thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Ấn Thêm mới 
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Bước 2: Nhập thông tin đánh giá, ấn Lưu lại để lưu đánh giá, Lưu và gửi để gửi đánh giá 

lên cấp trên. 

 

3.7.2 Sửa thông tin tự đánh giá Đảng viên 

Đối với các đánh giá chưa gửi lên cấp trên, Bí thư chi bộ, Phó bí thư, Đảng viên thực hiện 

sửa thông tin tự đánh giá theo các bước như sau: 

Bước 1: Chọn phiếu đánh giá, ấn biểu tượng sửa 
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Bước 2: Cập nhật thông tin đánh giá, ấn Lưu lại để lưu đánh giá, Lưu và gửi để gửi đánh 

giá lên cấp trên. 
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3.7.3 Xóa thông tin tự đánh giá Đảng viên 

Bí thư chi bộ, Phó bí thư, Đảng viên thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Chọn phiếu đánh giá cần xóa, ấn biểu tượng xóa 

 

3.8 Tài liệu 

3.8.1 Quản lý tài liệu cá nhân 

Đảng viển quản lý tài liệu của cá nhân bằng cách : 

Bước 1 : Chọn Module Tiện ích/Văn kiện, tài liệu 
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 Bước 2 : Ấn các nút tương ứng để thực hiện thao tác thêm, sửa, xóa tài liệu 

Bước 3 : Cập nhật thông tin thêm mới, sửa tài liệu, ấn Lưu hoặc xác nhận xóa để hoàn tất 

3.8.2 Xem văn kiện tài liệu & văn bản mới 

Đảng viên xem văn kiện tài liệu được công khai và văn bản mới của Đảng bộ các cấp bằng 

cách truy cập vào mục Tiện ích/Văn kiện, tài liệu, chọn loại tài liệu tương ứng cần xem thông 

tin và thực hiện xem danh sách, xem chi tiết tài liệu. 

 

 

 

 


