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PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG  

 

 

1.1 GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1.1 Giới thiệu phần mềm 

Hệ thống Trang thông tin điện tử Nghĩa Trang liệt sĩ Việt Lào nhằm mục 

đích: 

- Tìm kiếm tra cứu thông tin về liệt sĩ. 

- Tra cứu xem nội dung tin tức, hình ảnh, video 

- Đăng ký tài khoản, đăng nhập, đăng xuất khỏi hệ thống 

- Quản lý Hồ sơ liệt sĩ 

- Quản lý Phê duyệt nội dung cảm tưởng 

- Quản lý hệ thống danh mục 

- Quản lý cấu hình hệ thống 

- Quản lý người sử dụng, vai trò người sử dụng trong hệ thống và chức 

năng hệ thống. 

1.2 ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 

- Cán bộ thuộc ban quản lý, mọi người dân, thân nhân của liệt sĩ. 

1.3 YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG 

- Có kỹ năng sử dụng máy tính để truy cập internet. 

- Biết sử dụng tin học văn phòng. 

- Biết sử dụng phần mềm hỗ trợ tiếng Việt và phông chữ Unicode. 
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PHẦN II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM 

1.4 TRUY CẬP WEB SITE  

1.4.1 Truy cập website 

- Bước 1: Mở trình duyệt, ví dụ Google Chrome, IE 

- Bước 2: Nhập địa chỉ trang web: nghiatranglietsivietlao.info 

1.5 TRANG CHỦ  

- Trang chủ bao gồm: 

- Banner, 

- Menu: Trang chủ, giới thiệu, tin tức,  danh sách liệt si, sơ đồ phần mộ, liên hệ, 

đăng nhập, đăng ký, 

- Slide hình ảnh, 

- Giới thiệu vắn tắt về nghĩa trang, 

- Tin mới nhất, 

- Nhắn tìm đồng đội, 

- Video, 

- Hình ảnh, 

- Liên kết. 

 

Trang chủ 

http://nghiatranglietsivietlao.info/
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1.6 TRANG GIỚI THIỆU 

Mục đích của trang này là giới thiệu lịch sử hình thành phát triển của Nghĩa trang 

Liệt sĩ Việt Lào. Nội dung được cập nhật ở phần quản trị. 

1.7 TIN TỨC 

Trang này hiển thị các tin bài liên quan đến hoạt động của nghĩa trang, hoạt động 

đền ơn đáp nghĩa, 27/7,… Nội dung của những tin bài này được nhập ở trang quản 

trị. 

 

Trang tin tức 

1.8 DANH SÁCH LIỆT SĨ 

1.8.1 Tìm kiếm liệt sĩ 

Đây là một trong những chức năng chính của Trang thông tin. Cho phép tìm kiếm 

liệt sĩ theo họ tên, năm sinh, năm hi sinh, quê quán (tỉnh/ thành, xã/phường, 

huyện/quận), phân khu. 
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Danh sách liệt sĩ 

1.8.2 Xem thông tin chi tiết 

Từ danh sách liệt sĩ tìm thấy, click vào nút Xem để xem thông tin chi tiết về liệt 

sĩ đó. 

 

Thông tin liệt sĩ 

1.8.3 Tưởng niệm 

Trong màn hình thông tin chi tiết, click vào nút TƯỞNG NIỆM để thực hiện dâng 

hương tưởng niệm đến liệt sĩ. Lúc này hệ thống thống tự động phát nhạc bài Bài 

ca không quên và đưa màn hình về chế độ tưởng niệm. 
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Tưởng niệm 

1.8.4 Viết cảm tưởng 

Để viết cảm tưởng, chọn tab Cảm tưởng, click nút Viết cảm tưởng, sau đó nhập 

thông tin: Họ tên, email, địa chỉ, nội dung 

 

Viết cảm tưởng 
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1.9 SƠ ĐỒ PHẦN MỘ 

Thể hiện sơ đồ vị trí của từ phân khu lên hình ảnh. Để xem danh phần mộ của 

phân khu nào, click vào phân khu đó. 

 

Sơ đồ phần mộ 

 

Danh sách phần mộ liệt sĩ 

Click vào từng phần mộ để xem thông tin chi tiết, tưởng niệm, hay viết cảm tưởng 

như mục 1.8. 



 10 

1.10 LIÊN HỆ 

Thể hiện vị trí của nghĩa trang lên bản đồ của google map và các thông tin liên hệ 

khác. 

 

Liên hệ 

1.11 VIDEO 

Đưa các video liên quan đến hoạt đông của Nghĩa trang lên trang thông tin. 

 

Danh sách video 

1.12 HÌNH ẢNH 

Nơi hiển thị các hình ảnh của nghĩa trang 
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Danh sách hình ảnh 

1.13 ĐĂNG NHẬP VÀ THOÁT KHỎI PHẦN MỀM 

1.13.1  Đăng nhập 

- Bước 1: Truy cập website 

- Bước 2: Trang đăng nhập hiện ra. Nhập tên truy cập vào ô “Tên đăng nhập”. 

Sau khi nhập xong tên đăng nhập, nhấn phím Tab để chuyển sang ô “Mật 

khẩu”. 

 

Đăng nhập hệ thống 

- Bước 3: Nhập mật khẩu vào ô “Mật khẩu”. Sau đó nhấn phím Enter (hoặc 

click chuột vào ô “Đăng nhập” để thực hiện đăng nhập vào hệ thống. 

1.13.2  Đăng xuất 

Đăng xuất để thoát ra khỏi vùng làm việc của người dùng. Thao tác như sau: 
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- Bước 1: Kích chuột vào menu “Tên người sử dụng”. 

 

Thoát khỏi hệ thống 

- Bước 2: Chọn "Thoát" để thoát. 

1.14 THAY ĐỔI THÔNG TIN VÀ THAY ĐỔI MẬT KHẨU 

1.14.1 Thay đổi thông tin 

- Bước 1: Click vào tên người dùng ở góc trên phải của màn hình 

- Bước 2: Trong menu trổ xuống, chọn “Thông tin người dùng”.  

 

Menu Thông tin người dùng 

- Bước 3: Chọn tab “Thông tin người dùng”. Nhập tên đầy đủ vào ô “Tên đầy 

đủ”, email vào ô “Email”, điện thoại vào ô “Tel”. Sau đó click chuột vào nút 

“Lưu thay đổi” để thực hiện thay đổi thông tin của người dùng hiện tại. 

 

Thay đổi thông tin người dùng 
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1.14.2  Thay đổi mật khẩu 

Để thay đổi mật khẩu của người dùng hiện tại, thực hiện theo các bước sau: 

- Bước 1: Click vào tên người dùng ở góc trên phải của màn hình 

- Bước 2: Trong menu trổ xuống, chọn “Thông tin người dùng”.  

 

Menu thông tin người dùng 

- Bước 3: Chọn tab “Thay đổi mật khẩu”. Nhập mật khẩu cũ vào ô “Mật khẩu 

cũ”, mật khẩu mới vào ô “Mật khẩu mới”, Xác nhận mật khẩu vào ô “Xác 

nhận lại”. Sau đó click chuột vào nút “Đồng ý” để thực hiện thay đổi thông tin 

mật khẩu của người dùng hiện tại. 

 

Thay đổi mật khẩu 

1.15 GIAO DIỆN TRANG QUẢN TRỊ 

1.15.1  Vào trang quản trị 

Sau khi đăng nhập thành công, click vào mục QUẢN TRỊ ở menu  để vào  

trang quản trị 

1.15.2  Hệ thống menu 

Danh sách các menu chính như sau: 

Menu chính Menu con Ghi chú 

Trang chủ   

Hồ sơ liệt sĩ   

 Danh sách liệt sĩ  
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Menu chính Menu con Ghi chú 

 Quản lý cảm tưởng  

Nội dung   

 Tin bài  

Hệ thống   

 Quản lý người sử dụng  

 Quản lý vai trò  

 Cấu hình hệ thống  

Danh sách menu hệ thống 

1.16 QUẢN LÝ HỒ SƠ LIỆT SĨ 

1.16.1  Mục đích: 

Quản lý hồ sơ liệt sĩ nhằm mục đích tra cứu, cập nhật bổ sung thông tin về liệt sĩ 

của nghĩa trang. 

1.16.2  Duyệt danh sách 

- Bước 1: Kích chuột vào menu “Hồ sơ liệt sĩ/Danh sách liệt sĩ”. 

- Bước 2: Cửa sổ danh sách hiện ra như sau: 

 

Danh sách liệt sĩ 

Trong giao diện danh sách này, người sử dụng có thể: 

- Tìm kiếm: theo họ tên, năm sinh, ngăm hi sinh, phân khu, tỉnh/thành, 

quận/huyện, phường/xã,.... 

- Kết xuất danh sách: Click nút Kết xuất ở thanh công cụ 

- Hiệu chỉnh thông tin 

1.16.3  Hiệu chỉnh thông tin liệt sĩ 

- Bước 1: Chọn 01 liệt sĩ trong danh sách 

- Bước 2: Kích chuột vào “Hiệu chỉnh thông tin liệt sĩ”. 
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Danh sách liệt sĩ 

- Bước 3: Trong khung cửa sổ “Hiệu chỉnh thông tin liệt sĩ” nhập vào các 

thông tin về liệt sĩ: 

o Họ và tên liệt sĩ: trong ô “Họ và tên liệt sĩ”. 

o Quê quán: trong ô “Quên quán”. Chọn Quê quán theo cây danh mục 

 

Chọn danh mục hành chính 

o Ngày sinh: trong ô “Ngày sinh”. 

o Ngày hi sinh: trong ô “Ngày hi sinh” 

o Phân khu: trong ô “Phân khu” 

o Hàng: trong ô “Hàng” 

o Mộ: trong ô “Mộ” 

o Đã chuyển về địa phương: trong ô “Đã chuyển về địa phương” 
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o Ghi chú thời gian chuyển: trong ô “Ghi chú chuyển” 

o Cấp bậc: trong ô “Cấp bậc” 

o Chức vụ: trong ô “Chức vụ” 

o Đơn vị chiến đấu: trong ô “Đơn vị chiến đấu” 

o Trường hợp hi sinh: trong ô “Trường hợp hi sinh” 

o Thời kỳ: trong ô “Thời kỳ” 

o Đối tượng: trong ô “Đối tượng” 

o Năm quy tập: trong ô “Năm quy tập” 

o Họ tên thân nhân: trong ô “Họ tên thân nhân” 

o Quan hệ thân nhân với liệt sĩ: trong ô “Quan hệ với LS” 

o Địa chỉ của thân nhân: trong ô “Địa chỉ của thân nhân” 

o Email: trong ô “Email” 

o Điện thoại: trong ô “Điện thoại” 

o Ghi chú: trong ô “Ghi chú” 

Các ô màu đỏ là các ô bắt buộc phải nhập/chọn dữ liệu. 
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Hiệu chỉnh thông tin liệt sĩ 

- Bước 4: Sau khi nhập thông tin hợp lệ về liệt sĩ, kích chuột vào nút “Lưu” 

để ghi lại. Để đóng cửa số, click “Đóng”. 

1.17 QUẢN LÝ PHÊ DUYỆT CẢM TƯỞNG 

1.17.1  Mục đích: 

Quản lý phê duyệt cảm tưởng nhằm mục đích phê duyệt cho phép hiển thị 

hay không hiển thị nội dung cảm tưởng về liệt mà người dùng dưa lên. 

1.17.2  Duyệt danh sách 

- Bước 1: Kích chuột vào menu “Hồ sơ liệt sĩ/Phê duyệt cảm tưởng”. 

- Bước 2: Cửa sổ danh sách hiện ra như sau: 

 

Danh sách cảm tưởng 
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Trong giao diện danh sách này, người sử dụng có thể: 

- Tìm kiếm: theo trạng thái (tất cả, chưa duyệt, đã duyệt) 

- Cập nhật một nội dung cảm tưởng: Chọn mục đó trong danh sách, rồi click 

Cập nhật ở thanh công cụ 

 

Phê duyệt cảm tưởng 

• Hiệu chỉnh nội dung nếu cần thiết trong ô “Nội dung”. 

• Đồng ý Duyệt: tích vào ô Duyệt, nội dung cảm tưởng này được hiển 

thị và sẽ gắn với Liệt sĩ ở trang tìm kiếm và xem thông tin chi tiết. 

• Click Lưu để lưu lại thông tin vừa nhập. 

• Click Đóng để đóng cửa sổ này. 

- Phê duyệt nhiều bản ghi:  

• Chọn bản ghi muốn phê duyệt trong danh sách 

• Click nút Phê duyệt trên thanh công cụ 

- Xóa: Xóa bản ghi 

• Chọn bản ghi muốn Xóa trong danh sách 

• Click nút Xóa trên thanh công cụ 

• Confirm đồng ý xóa hay không 
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1.18 QUẢN LÝ TIN BÀI 

1.18.1  Mục đích 

Cho phép người quản trị nhập tin bài giới thiệu, tin tức, nhắn tìm đồng đội, slide 

show, hình ảnh, video, liên kết ngoài 

1.18.2  Duyệt danh sách 

- Bước 1: Kích chuột vào menu “Nội dung/Tin bài”. 

- Bước 2: Cửa sổ danh sách hiện ra như sau: 

 

Danh sách tin bài 

- Bước 3: Duyệt danh sách theo chủ đề, theo tên tiêu đề, theo trạng thái 

1.18.3  Thêm mới tin bài 

- Bước 1: Trong cửa sổ danh sách tin bài, chọn “Thêm”. 

- Bước 2: Trong khung cửa sổ “Thêm mới/Cập nhật” nhập vào các thông tin: 
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Nhập tin bài 

o Tiêu đề: trong ô “Tiêu đề”. 

o Mô tả: trong ô “Mô tả”. 

o Nội dung: trong ô “Nội dung”. 

o Hình ảnh: trong ô “Hình ảnh”. Click Chọn 
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Upalod hình ảnh 

 

Chọn hình ảnh  

o Thứ tự: trong ô “Thứ tự”. 

o Hoạt động: trong ô “Hoạt động”. 

o Slug: trong ô “Slug”. Tự động sinh ra theo tiêu đề tin bài 

o Thẻ tiêu đề: trong ô “Thẻ tiêu đề”. Thông tin này không bắt buộc 

o Hoạt động: trong ô “Hoạt động”. Thông tin này không bắt buộc 
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o Thẻ mô tả: trong ô “Thẻ mô tả” . Thông tin này không bắt buộc 

 

- Bước 3: Sau khi nhập thông tin hợp lệ về tin bài, kích chuột vào nút “Lưu 

và tiếp” hay “Lưu và thoát” để ghi lại. 

- Bước 4: Click đóng để đóng cửa sổ này lại 

1.18.4  Sửa tin bài 

 

Sửa tin bài 

- Bước 1: Chọn tin bài trong danh sách 

- Bước 2: Click nút Sửa trên thanh công cụ 

- Bước 3: Nhập các thông tin cần thay đổi 

- Bước 4: Sau khi nhập thông tin hợp lệ về tin bài, kích chuột vào nút “Lưu 

và tiếp” hay “Lưu và thoát” để ghi lại. 

- Bước 5: Click đóng để đóng cửa sổ này lại. 

1.18.5  Xóa tin bài 

 

Xóa tin bài 

- Bước 1: Chọn tin bài trong danh sách 

- Bước 2: Click nút Xóa trên thanh công cụ 

- Bước 3: Xác nhận đồng ý hay không đồng ý xóa 
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1.19 QUẢN LÝ NGƯỜI SỬ DỤNG 

1.19.1  Mục đích 

Nhằm quản lý thông tin người sử dụng, cung cấp tên và mật mã truy cập hệ 

thống, lưu các thông tin cần thiết để liên lạc khi có công việc liên quan… Chức 

năng này hạn chế, chỉ người quản trị hệ thống được quyền truy cập. 

1.19.2  Duyệt danh sách 

- Bước 1: Kích chuột vào menu “Hệ thống/ Quản lý người sử dụng”. 

- Bước 2: Cửa sổ danh sách hiện ra như sau: 

 

Danh sách người sử dụng 

- Bước 3: Duyệt theo tên, theo đơn vị của người sử dụng. 

1.19.3  Thêm người sử dụng 

- Bước 1: Trong cửa sổ danh sách người sử dụng, chọn “Thêm”. 

- Bước 2: Trong khung cửa sổ "Thêm mới người sử dụng" nhập vào các thông 

tin: 

o Tên đăng nhập: trong ô “Tên đăng nhập”. 

o Tên đầy đủ: trong ô “Tên đầy đủ”. 

o Mật khẩu: trong ô "Mật khẩu". 

o Email: trong ô “Email”. 

o Tel: trong ô “Tel”. 

o Kích hoạt: trong ô “Kích hoạt”. 
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Thêm mới người dùng 

- Bước 3: Sau khi nhập thông tin hợp lệ về công việc, kích chuột vào nút 

“Lưu” để ghi lại. 

1.19.4  Sửa thông tin người sử dụng 

- Bước 1: Trong cửa sổ danh sách người sử dụng, kích chọn người sử dụng 

muốn sửa thông tin. 

- Bước 2: Click vào nút "Sửa" trên thanh công cụ. 

- Bước 2: Trong khung cửa sổ "Cập nhật người sử dụng" nhập vào các thông 

tin: 

o Tên đăng nhập: trong ô “Tên đăng nhập”. 

o Tên đầy đủ: trong ô “Tên đầy đủ”. 

o Mật khẩu: trong ô "Mật khẩu". 

o Email: trong ô “Email”. 

o Tel: trong ô “Tel”. 

o Kích hoạt: trong ô “Kích hoạt”. 

- Bộ môn: trong ô "Bộ môn". 

- Bước 3: Sau khi nhập thông tin hợp lệ về người sử dụng, kích chuột vào nút 

“Lưu” để ghi lại.  

1.19.5  Xóa người sử dụng 

- Bước 1: Trong cửa sổ danh sách người sử dụng, chọn một hoặc nhiều người 

sử dụng muốn xóa. 

- Bước 2: Kích nút xóa trên thanh công cụ. 
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- Bước 3: Chương trình hỏi có xóa hay không. Nhấn nút OK để xóa. 

1.19.6  Gán vai trò cho người sử dụng 

- Bước 1: Trong cửa sổ danh sách người sử dụng, chọn một người sử dụng 

muốn gán. 

- Bước 2: Kích nút "Vai trò" trên thanh công cụ. 

- Bước 3: Trong cửa sổ gán vai trò cho người dùng, tích chọn vai trò muốn 

gán. 

 

Gái vai trò cho người dùng 

- Bước 3: Nhấn nút Đóng để thoát cửa sổ gán vai trò. 

1.19.7  Thay đổi mật khẩu 

- Bước 1: Chọn [Tên người sử dụng]/Thay đổi mật khẩu ở góc trên phải của 

trang Quản trị. 

- Bước 2: Nhập các thông tin về thay đổi mật khẩu: 

o Mật khẩu cũ: trong ô "Mật khẩu cũ" 

o Mật khẩu mới: trong ô "Mật khẩu mới" 

o Mật khẩu xác nhận: trong ô "Mật khẩu mới" 
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Thai đổi mật khẩu 

- Bước 3: Chọn "Đồng ý" để đồng ý thay đổi mật khẩu. 

- Lưu ý: Mật khẩu cũ phải đúng và mật khẩu mới phải trùng mới mật khẩu 

xác nhận 

1.20 QUẢN LÝ VAI TRÒ 

1.20.1  Duyệt danh sách 

- Bước 1: Kích chuột vào menu “Hệ thống/Quản lý vai trò”. 

- Bước 2: Cửa sổ danh sách hiện ra như sau: 

 

Danh sách vai trò 

- Bước 3: Duyệt theo tên vai trò. 

1.20.2  Thêm vai trò 

- Bước 1: Trong cửa sổ danh sách vai trò, chọn “Thêm”. 

- Bước 2: Trong khung cửa sổ "Thêm mới vai trò" nhập vào các thông tin về 

tai trò: 

o Tên vai trò: trong ô “Tên vai trò”. 

o Mã: trong ô “Mã”. 

o Tự động gán: trong ô "Tự động gán". 

o Vai trò hệ thống: trong ô "Vai trò hệ thống". 

o Mô tả: trong ô "Mô tả". 



 27 

 

Thông tin vai trò 

- Bước 3: Sau khi nhập thông tin hợp lệ về vai trò, kích chuột vào nút “Lưu” 

để ghi lại. 

1.20.3  Sửa thông tin vai trò 

- Bước 1: Trong cửa sổ danh sách vai trò, kích chọn vai trò muốn sửa thông 

tin. 

- Bước 2: Click vào nút "Sửa" trên thanh công cụ. 

- Bước 2: Trong khung cửa sổ "Cập nhật vai trò" nhập vào các thông tin về 

vai trò: 

o Tên vai trò: trong ô “Tên vai trò”. 

o Mã: trong ô “Mã”. 

o Tự động gán: trong ô "Tự động gán". 

o Vai trò hệ thống: trong ô "Vai trò hệ thống". 

o Mô tả: trong ô "Mô tả". 
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Thông tin vai trò 

- Bước 3: Sau khi nhập thông tin hợp lệ về công việc, kích chuột vào nút 

“Lưu” để ghi lại.  

1.20.4  Xóa vai trò 

- Bước 1: Trong cửa sổ danh sách vai trò, kích chọn vai trò cần xóa. 

- Bước 2: Kích nút "Xóa" trên thanh công cụ. 

- Bước 2: Chương trình hỏi có xóa hay không. Nhấn nút OK để xóa. 

1.20.5  Gán chức năng cho vai trò 

- Bước 1: Trong cửa sổ danh sách vai trò, kích chọn vai trò muốn gán chức 

năng. 

- Bước 2: Click vào nút "Chức năng" trên thanh công cụ. 

- Bước 3: Trong khung cửa sổ "Quản lý chức năng" gồm các thông tin: 

o Thanh công cụ: Sửa, Lưu, Hủy. 

o Cây chức năng: cây chức năng của hệ thống. 

o Hành động: Các hành động, thao tác mà người sử dụng được phép 

thao tác khi truy cập vào chức năng đó. 

o Hành động được gán: 
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Danh sách cây chức năng 

Người sử dụng nháy đúp vào một chức năng trong danh sách. Ô "Hành động 

được gán" của chức năng đó sẽ chuyển sang trạng thái cho phép sửa nội 

dung. Sau khi nhập thông tin hợp lệ về hành động, nhấn phím Enter  “Lưu” 

để ghi lại. 

 

Gán chức năng cho vai trò 

Thanh công cụ 

Cây chức năng Hành động được gán 

Hành động, thao tác có 

trong chức năng 



 30 

 

Danh sách chi tiết chức năng của hệ thống: 

Chức năng Hành động Mô tả 

Hồ sơ 

liệt sĩ 

 
SD SD=Sử dụng 

  Danh sách 

liệt si 

SD,XE,TH,SU,XO SD=Sử dụng 

XE=Xem 

TH=Thêm mới 

SU=Sửa 

XO=Xóa 

 

  Quản lý 

cảm tưởng 

SD,XO,PD SD=Sử dụng 

XO=Xóa 

PD=Phê duyệt 

Nội 

dung 

 SD SD=Sử dụng 

  Tin bài SD SD=Sử dụng 

 

Hệ 

thống 

 
SD SD=Sử dụng 

  Quản lý 

người sử 

dụng 

SD,TH,SU,XO,VT SD=Sử dụng 

TH=Thêm mới 

SU=Sửa 

XO=Xóa 

VT=Gán vai trò 

cho người dùng 

  Quản lý 

vai trò 

SD,TH,SU,XO,CN SD=Sử dụng 

TH=Thêm mới 

SU=Sửa 

XO=Xóa 

CN=Gán chức 

năng cho vai trò 

  Cấu hình 

hệ thống 

SD SD=Sử dụng 

Danh sách chức năng 

1.21 QUẢN LÝ CẤU HÌNH HỆ THỐNG 

1.21.1  Quản lý tuỳ chọn hệ thống 

- Bước 1: Kích chuột vào menu “Hệ thống/Cấu hình hệ thống”. 

- Bước 2: Cửa sổ danh mục hiện ra như sau: 
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Quản lý cấu hình 

1.21.2  Sửa thông tin cấu hình 

- Bước 1: Trong cửa sổ danh sách cấu hình tham số hệ thống, chọn tham số 

cần sửa. 

- Bước 2: Sau khi nhập thông tin hợp lệ về tham số đó, kích chuột vào nút 

“Lưu” để ghi lại. 


