TÀI LIỆU- CÁC BẠN NÊN ĐỌC
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ, NHẬP SỐ LIỆU, ĐĂNG NHẬP BÁO
CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC. VÀ CÁCH KẾT XUẤT DỮ LIỆU
TỪ PHẦN MỀM KẾ TOÁN ÁNH MAI NẠP VÀO BÁO CÁO TÀI
CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ DỊCH VỤ CÔNG KBNN.
----------------Hiện nay quá nhiều bạn quên và không nhớ tên đăng nhập , mật
khẩu, chữ ký số ... Đơn vị trợ giúp không thể làm hết từ A-Z , vì hiện nay vào
kỳ báo cáo quyết toán mạng hay bị tắc để thực hiện nhanh chóng Trung Tâm
Ánh Mai đề nghị các bạn kế toán xử lý trước một số bước như sau trước khi
nhờ trợ giúp : Chuẩn bị tên đăng nhập và mật khẩu , mở sắn email đăng ký
dịch vụ công, USB chữ ký số và kết xuất sẳn số liệu và nạp vào báo cáo . Nếu
không biết các bạn làm như sau:
1- Cách đăng ký và đăng nhập vào trang Báo cáo Tài chính Nhà nước:
* Phần Đăng ký các đơn vị cung cấp chữ ký số có thể làm giúp bạn. Có thể bạn làm
như sau :
Gỏ vào google gỏ “đăng nhập TỔNG KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC” hoặc gỏ thẳng truy cập
như sau : https://bctcnn.vst.mof.gov.vn

Nếu báo lỗi bạn cứ nhấn nút tiếp tục đăng nhập nằm phía bên trái màn hình

a- Danh sách đơn vị gửi báo cáo : Bạn gỏ vào mã số ngân sách ví dụ 1049651 –
nó sẽ hiện ra mã số ví dụ: 605.530HH.1049651 đây là mã số chung của đơn vị.
b- Đăng ký sử dụng : gỏ mã trên vào ô đăng ký ví dụ: 605.530HH.1049651 và gỏ
các thông tin là xong, cắm chữ ký số vào gửi Kho bạc Nhà nước. KBNN sẽ gửi mail

cho bạn về thông tin đăng ký và mật khẩu, tên đăng nhập. 605.530HH.1049651.KTV

- Nhân viên ; 605.530HH.1049651.LD
c-Tra cứu đăng ký sử dụng: Trường hợp bạn quên hết tất cả các thông tin bạn nhấp
vào thực đơn danh sách đơn vị gửi báo cáo và copy mã đơn ví dụ :

605.530HH.1049651 sau đó nhấn vào thực đơn tra cứu đăng ký sử dụng dán vào
ô mã đơn vị tất các thông tin hiện ra.
* Mã số quy ước địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như sau:
2-Cách đăng ký : Mã số đơn vị : CHUONG.DIABAN.MASONS;
Ví dụ cấp tỉnh : 422.51TTT.1084399;Cấp huyện : 622.527HH.1117683;Cấp xã :
800.527HH.1117683
Mã địa bàn hành chính như sau.TPQN 522HH;Bình sơn 524HH;Trà bồng 525HH;Tây
trà 526HH;Sơn tịnh 527HH;Tư Nghĩa 528HH;Sơn hà 529HH;Sơn Tây 530HH, Minh
long 531HH;Nghĩa hành532HH;Mộ đức 533HH;Đức phổ 534HH;Ba tơ 535HH;Lý sơn
536HH; Riêng khối tỉnh nhập 51TTT.
* Phần trên xem qua để biết .

d-Đăng nhập :
+ Đăng nhập kế toán viên : 605.530HH.1049651.KTV sau khi nạp files gủi
cho lãnh đạo bạn tiếp tục đăng nhập vào lãnh đạo.
+ Đăng nhập lãnh đạo : 605.530HH.1049651.LD.
e-Trường hợp quên mật khẩu : Quên email bạn gỏ vào tra cứu đơn vị sử dụng,
Bạn vào mail đăng ký với KBNN tại ô tìm kiếm bạn gỏ
605.530HH.1049651.KTV hoặc 605.530HH.1049651.LD . Trường hợp mật khẩu
này không xài được bạn vào đăng nhập nhấn quên mật khẩu bạn gỏ mail đăng ký
và gửi KBNN. Bạn mở song song mail và nhấp liên tục vào ô tìm kiếm hoặc vòng
tròn để làm mới mail. Lý do thời gian cho phép chỉ có 60s bạn làm chậm thì phải
làm lại . Sau khi KBNN nhà nước phản hồi bạn mở mail KBNN gửi đến và nhấp
vào đăng nhập để thay đổi mật khẩu.
g- Bị lỗi khi gửi đi : Thông thường do USB chưa kích hoạt - bạn nhấp chuột vào
USB và nhấp vào các tập tin cài đặt sau đó khởi động lại máy vi tính (không được
rút USB). Bí gọi nhà cung cấp chữ ký số.
h _ Cách nhập dữ liệu vào phần mềm báo cáo tài chính nhà nước:
(Nếu nhập thủ công từng báo cáo)
Do phần mềm báo cáo tài chính sửa đổi liên tục từ phiên bản 1.0 hiện nay là 1.14
Năm đến chúng tôi sẽ thiết kế liên kết luôn từ phần mềm kế toán sang. Kế toán
khỏi phải nhập.
Bước 1 : vào trang
Lần lượt bạn vào trang https://bctcnn.vst.mof.gov.vn để tải lại phần mềm Kích vào
Phần mềm tiện ích - Tải công cụ => nhấn phải chuột giải nén -> Cài lại phần mềm.
Bước 2 : Mở phần mềm dịch vụ công : Chon TT 107-LCTT trực tiêp- Mở biểu B01

Bước 3 : Mở phần mềm kế toán : Chọn in Biểu B01 , chọn năm 2018 in ra
màn hình sau đó chọn in năm 2019 , tích vào ô EXCEL

Tích vào ô EXCEL - chọn thực hiện sau đó gỏ C nếu xem , gỏ K nếu không
xem.

Sau đó tập tin excel xuất hiện :

Copy và dán các chỉ tiêu chi tiết dán vào ô màu trắng của phần mềm báo cáo tài
chính nhà nước : Bạn nên in ra giấy để đối chiếu.

Nhập xong tất cả các biểu bạn nhấn nút lưu : phần mềm sẽ báo lỗi tham chiếu nếu
có – Tại sao báo lỗi là vì các biểu báo cáo số liệu logic với nhau. Biểu B04 là
phân tích chi tiết của Biểu B01 và B02. Bạn kích vào dòng lỗi nó sẽ báo sai giữa
số tổng hợp của Biểu B01 và B02 với chi tiết thuyêt minh B04
K-Cách xử lý các lỗi khi phê duyệt:
Kiểm tra đã cài phần mềm hỗ trợ chữ ký số chưa:
Kích chuột bên phải bên dưới màn hình có biểu tượng hình chữ s nếu
chưa có vào trang trang https://bctcnn.vst.mof.gov.vn tải về

Biểu tượng
hìnhchữ s

Tải về và cài vào

Lỗi USB - bạn có thể sử dụng bất cứ USB nào của đơn vị như bảo hiểm , báo cáo
TCNN, dịch vụ công, USB do UBND tỉnh, Sở TTTT cấp. Kích vào thay đổi thông tin tài
khoản để kích hoạt USB . Lúc cắm USB vào hạn chế bị lỏng bạn nên mua dây nối từ
máy tính vào USB. Nhớ nhấn vào USB để cài các phần mềm kích hoạt USB nếu sử
dụng lần đầu.

K – CÁCH KẾT XUẤT BÁO CÁO TỪ PHẦN MỀM KẾ TOÁN ÁNH MAI
Bạn nào đã cài phiên bản ngày 26/03/2020 (Xem trên màn hình kế toán) mới thực
hiện được . Bạn nào không biết làm gì cả có thể xuất files XML hoặc nhờ mẫy
anh chị chữ ký số làm giúp và gửi giúp luôn cho bạn. Cách làm như sau:

Kích vào đây để in, nhớ chọn 2018(Chạy lại số dư đầu kỳ) xong
thoát ra sau đó vào lại năm 2019 . Giao diện tiếp như sau:

Gỏ chính xác
mã đăng nhập
Báo cáo TCNN
Đã hướng dẫn
Như trên.

Bước tiếp theo :

Kích chuột
vào đây để
tạo tập tin
XML gủi cho
kho bạc.

Tiếp tục chọn : Các tập tin trong thư mục C:\DVC, Bấm Ctr_A chọn hết , đầy đủ:



Bước cuối cùng tải tập tin Báo cáo về :

nhấn tải về :
Chú ý : nơi chứa
tập tin tải về



Tập tin tải về :

Bấm vào đây để xem nơi
chứa tập tin

Sau đó mở trang báo cáo Tài chính nạp vào : Bí thì nhờ các anh chị chữ ký số
làm giúp .
PHẦN II - TỰ NÂNG CẤP PHẦN MỀM KẾ TOÁN ÁNH MAI
Muốn xuất được tập tin XML để gửi Báo cáo TCNN bạn phải úp Phiên bản ngày
26/03/2020- Bạn nào đã cài từ ngày 26/03 về sau thì không cần cài nữa , cũng có
thể úp bổ sung cũng chẳng sao cả . Bạn cứ nên làm vì có chép sai cũng không
mất số liệu : Cách làm :

Chọn 1 trong hai
Đức phổ , Ba tơ
chứng từ có
ngày.

CÁCH GIẢI NÉN
Nhấn phải chuột vào tập tin nén vừa tải về chọn như bên dưới nhấn phải chuột giải nén
Cũng cực kỳ đơn giản (bí nhờ mấy bạn tin học hoặc mấy bạn trẻ làm giúp)

Mở thư mục vừa giải nén bấm phím Ctr_ a chọn hết và bấm tiếp phím CTr_c để
copy hoặc nhấn phải chuột chọn copy

Bấm Ctr_a
chọn hết

Tìm thư mục
mục d:\KTHCSN18\
hoặc e:\KTHCSN18\
bấm chéc chọn bên dưới góc trái
và chọn ghi đè . Bạn có thể làm nhiều lần cũng không sao cả. Chép xong vào phần
mềm kế toán => vào menu Danh mục => danh mục hoạt động mở ra đóng lại là OK.

Hoặc nhấn cho nó bung thư mục KTHCSN18 ra bấm phím Ctr_v hoặc nhấn phải
chuột chọn dán vào (tích vào ô vuông, chọn copy and replace)

Bạn có thể làm bao nhiêu lần cũng được => khi mở phần mềm ra có giao diện mới là
OK. Nhớ (tích vào ô vuông, chọn copy and replace)

PHẦN 3 - DỊCH VỤ CÔNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC.
Hiện nay KBNN đang triển khai tiến hành thanh toán trực tuyến không dùng
chứng từ. Có nghĩa là gần giống như chuyển tiền trên điện thoại di động. Bắt
buộc kế toán phải thực hiện.
1- Cách đăng ký (thông thường bên cung cấp chữ ký số làm giúp bạn).
Bạn phải gỏ đầy đủ các tài khoản như sau : 1523,1523,9523,9527,3710-3799.
Bạn đăng nhập trang : https://dvc.vst.mof.gov.vn hoặc gỏ vào google “đăng ký dịch

vụ công kho bạc”

Bạn gỏ vào mã kho bạc nhà nước Ví dụ : 2111 – Kho bạc tỉnh
Mã
KBNN
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124

ma_dbhc
51521
51524
51525
51527
51529
51528
51532
51533
51531
51534
51535
51536
51530
51526

2125

51522

Nhấn nút tiếp tục

Kho bạc
Tỉnh Quảng Ngãi
Huyện Bình Sơn
Huyện Trà Bồng
Huyện Sơn Tịnh
Huyện Sơn Hà
Huyện Tư Nghĩa
Huyện Nghĩa Hành
Huyện Mộ đức
Huyện Minh Long
Huyện Đức Phổ
Huyện Ba Tơ
Huyện Lý Sơn
Huyện Sơn Tây
Huyện Tây Trà
Thành phố Quảng
Ngãi

Tao số tai khoản tại đơn vị : Tại ô Mã đơn vị quan hệ Ngân sách : Gỏ mã số ns của
đơn vị và mã đầu tư XCB (mã số tài khoản) . Xong nhấn nút tạo số tài khoản của đơn
vị.

Sau đó nhấn tiếp tục khai thông tin từng thành viên :

Nhấn ghi và nhấn nút tiếp tục và nhấn nút lưu và gủi KBNN .
Sau đó KBNN phản hồi qua mail bạn cắm chữ ký số vào để xác nhận từng thành viên.
* Trong quá trình sử dụng nếu quên mật khẩu : bạn nhấn nút quên mật khẩu và mở
mail ra cách làm như báo cáo tài chính nhà nước.
* Nếu bí gọi nhà cung cấp chữ ký số làm giúp /
PHẦN IV
LIÊN KẾT TỪ PHẦN MỀM KẾ TOÁN ÁNH MAI VÀO DỊCH VỤ CÔNG
1- Cài đặt :
Cài cố định tập tin tải về : (Bí gọi bên cung cấp phần mềm kế toán)- Cài lần đầu
a- Google Chrome:
Kích vào nút 3 chấm dọc bên phải màn hình phía trên kích vô Setttings (Cài đặt có
hình răng cưa) ->Advanced ->Downloads(tải về) ->Location . Bạn chọn C:\DVC
b-Mozilla Firefox
Kích 3 kẻ ngang bên trái màn hình -> Tùy chọn(cài đặt) hình răng cưa -> Tiện
ích mở rộng và chủ đề (có hình người cầm búa)=>Tùy chọn Firefox(Bánh xe răng
cưa)=> Tải xuống (Downloads). Bạn chọn C:\DVC
(Phần này bạn có thể không cần làm- Vì lúc cài phần mềm đã làm giúp)
2 - Mở phần mềm kế toán Ánh Mai – vào chứng từ đã nhập cần xuất ra gủi KBNN:

Đưa điểm nháy đến chứng từ cần nạp KBNN => Kích biều tượng dịch vụ công bên phải
màn hình - chọn loại chứng từ và nhấn OK . (Từ 4-11)

Sau đó chọn 1 hoặc 2 trên màn hình. Nhấn vào sẽ hiện ra như sau - Nếu chưa cài thì
chọn 2
(Thứ tự 4 đến 1 đến 3)

Chọn thư mục:
C:\DVC\TAPTINEXCEL.
XLS
Nhấn tài về mẫu –Files ZIP

Kích vào như trên :

Nhấp luôn tải về mẫu tương ứng : Nếu bạn chưa cố định tẹp tải về thì tập tin chuyển
đổi sẽ nằm mặc nhiên trong thư mục Downloads chung . Nếu đã cố định tập tin nén
gửi KBNN ở trong thư mục C:\dvc
 Gửi vào Kho bạc Nhà Nước :
Kích vào thứ tự số 3 để gủi files nén cho KBNN:

Nó sẽ bung ra như sau :

Kích
chọn
Mã số
Ngân
sách

Nó sẽ hiện ra :

Nhấn thêm
mới

Sẽ hiện ra :

Bước 1 chọn
loại Mẫu chứng
từ Thanh toán

Bước 2
nhấn thếm
chứng từ
offline

Chọn số tài khoản và chọn tẹp :

Tiếp tục chọn tập tin nén

Màn hình hiện ra – ban kiểm tra kỹ các thông tin và nhấn nút thêm mới:

Nhấn
để
chỉnh
sửa và
xóa

Nhập mã xác
nhận=>nhấn nút
Thêm mới =>gủi
phê duyệt.
*Nếu bạn không
nhấn nút thêm mới
bạn sẽ phải làm lại
từ đầu.

*Túm lại có 3 bước : 1-Chọn chứng từ (Từ 4-11),2- Chuyển đổi nén -3-Gủi
KBNN -bạn nào làm nhanh cở 1 phút là
xong
* Tài liệu và phần mềm nâng cấp trên trang anhmai.org

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

