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NỘI DUNG 

TỔNG QUAN 

HỆ THỐNG VĂN BẢN QPPL 

CÁC TIỆN ÍCH CƠ BẢN 

NHẬP PHIẾU KIỂM KÊ 

KẾT XUẤT BÁO CÁO 



Các Thông tư (số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013, số 

98/2014/TT-BTC ngày 25/7/2014, số 99/2014/TTLT-

BTC-BGTVT ngày 29/7/2014) 

Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của 

Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác 

tài sản KCHT giao thông đường bộ 
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HỆ THỐNG VĂN BẢN QPPL LIÊN QUAN 

Các Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT: Tiêu chuẩn cấp 

hạng tài sản HTĐB, đơn giá khoán bảo dưỡng thường 

xuyên. 

Văn bản QPPL của địa phương về: Quản lý tài sản HTĐB 

của địa phương 



GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

 Hỗ trợ tối đa công tác tin học hóa nghiệp vụ quản lý tài 

sản là Hạ tầng giao thông đường bộ của đơn vị 

 Thực hiện dễ dàng việc kê khai mới tài sản, đăng kí các 

thông tin biến động của tài sản như: Bảo dưỡng, sửa 

chữa; Thay đổi thông tin; Chuyển nhượng; Thanh lý … 

 Theo dõi giá trị khấu hao, hao mòn tài sản 

 Tổng hợp dữ liệu báo cáo theo từng cấp bậc đơn vị 

quản lý 

 Tạo lập, kết xuất các báo cáo kiểm kê theo yêu cầu 
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 Quản lý tài sản trực tuyến (online) 

 Trích khấu hao, hao mòn theo chế độ hiện hành 

 Tìm kiếm tài sản dễ dàng, nhanh chóng, chính xác 

 Hệ thống báo cáo đầy đủ, in báo cáo tài sản tùy biến, 

linh hoạt 

 PM dựa trên nền tảng web, không cần cài đặt 

 Quản lý tài sản mọi lúc, mọi nơi 

 Tự động cập nhật những thay đổi theo  chế độ quản lý, 

sử dụng tài sản là hạ tầng giao thông đường bộ 

CÁC TIỆN ÍCH CƠ BẢN  
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CÁC TIỆN ÍCH CƠ BẢN  

 Đảm bảo tính an toàn và bảo mật:  

 Cơ chế bảo mật chặt chẽ: Tài khoản đăng nhập của người 

dùng phải qua kiểm duyệt; cấp quyền truy cập cho người 

dùng tại từng chức năng nhỏ nhất, đến từng cấp bậc đơn vị 

quản lý tài sản. 

 Tự động ghi lại lịch sử thao tác của người dùng trên các chức 

năng của phần mềm, từ đó có thể dễ dàng tra cứu, truy vết 

các giao dịch của người dùng trên toàn hệ thống 



HƯỚNG DẪN NHẬP PHIẾU KIỂM KÊ 

    4. Đăng nhập vào Phần mềm 

 Yêu cầu: Máy tính có kết nối 

mạng Internet  

Địa chỉ truy cập: 

 http://htgtdb.qltscd.vn 

 Người sử dụng đã được cấp tài 

khoản (tên truy cập và mật khẩu) 

Lựa chọn đơn vị: “Bộ Giao 

thông vận tải” 

Mã xác nhận 
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