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HƯỚNG DẪN KÊ KHAI DỊCH VỤ VẬN TẢI XE BUÝT
- Để kê khai vận tải xe buýt cho đơn vị, bạn chọn Kê khai dịch vụ
vận tải

- Tại đây, chương trình sẽ liệt kê toàn bộ các bản kê khai giá dịch vụ
vận tải của đơn vị. Tại cột “Trạng thái” của từng bảng kê khai sẽ giúp
người dùng theo dõi chi tiết được từng trạng thái của bảng kê khai
+ Trạng thái “Chờ chuyển”: là trạng thái khi đơn vị vừa nhập mới
bảng kê khai vào phần mềm. Đơn vị có thể chỉnh sửa, xóa thông tin của
bảng kê khai và đơn vị cấp trên sẽ không nhìn thấy những bảng kê này
khi sử dụng phần mềm.
+ Trạng thái “Bị trả lại”: với những hồ sơ không đủ điều kiện thì
đơn vị quản lý sẽ chuyển trả lại hồ sơ, lúc này các thao tác về hồ sơ sẽ
được mở lại như trạng thái “Chờ chuyển”.
+ Trạng thái “Chờ duyệt”: là trạng thái khi đơn vị kê khai đã chấp
nhận các thông tin về bảng kê khai và chuyển lên đơn vị cấp trên để chờ
duyệt. Đơn vị sẽ không được sửa chữa các thông tin về bảng kê khai và
chỉ được sửa chi tiết giá dịch vụ.
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+ Trạng thái “Duyệt”: là trạng thái khi đơn vị cấp trên đã duyệt
bảng kê khai và cập nhật lên trang công bố. Đơn vị sẽ không được thay
đổi bất cứ thông tin gì trên bảng kê khai.
-

Tùy theo từng trạng thái sẽ có các thao tác khác nhau đối với hồ sơ

-

Ta có một quy trình:

a. Để kê khai giá mới, ta chọn

- Màn hình hiển thị thông tin được chia làm 2 phần là thông tin của hồ
sơ và thông tin chi tiết hồ sơ kê khai
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 Thông tin về hồ sơ kê khai
- Bao gồm các thông tin về ngày kê khai, ngày thực hiện mức giá kê
khai, số công
- Chương trình sẽ tự động cập nhật thông tin số công văn liền kề và
ngày tháng
- Bạn cần nhập đầy đủ thông tin yêu cầu văn, số công văn liền kề, ngày
tháng công văn liền kề và thông tin kê khai (các yếu tố cấu thành giá,
phân tích nguyên nhân tác động đến giá, các thông tin ưu đãi,...) công
văn liền kề (nếu trong chương trình đã có thông tin về hồ sơ kê khai
trước)

 Thông tin chi tiết về hồ sơ kê khai
- Thông tin về loại dịch vụ đã được cập nhật từ thông tin danh mục dịch
vụ vận tải xe buýt đã nhập phần trước.
- Thông tin về mức giá liền kề tại từng thông tin dịch vụ vận tải sẽ dựa
theo thông tin hồ sơ kê khai liền kề(nếu có) tự động hiển thị như trên
màn hình
- Tại mỗi thông tin về loại dịch vụ, người dùng chọn
khai giá

để kê
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 Sau khi nhập các thông tin của hồ sơ kê khai giá dịch vụ vận tải, người
dùng chọn

để lưu lại thông tin của hồ sơ.

b. Để chỉnh sửa lại thông tin hồ sơ kê khai giá dịch vụ vận tải xe buýt,
bạn chọn

tại dòng thông tin của hồ sơ đó.
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-

Sau khi thay đổi xong, bạn chọn

để lưu lại thông tin.

c. Để xóa thông tin của dịch vụ vận tải xe buýt, bạn chọn
thông tin của hồ sơ kê khai giá cần xóa.

tại dòng

d. Chuyển hồ sơ
- Với hồ sơ kê khai có trạng thái là “Chờ chuyển” ta sẽ có chức năng này
để chuyển hồ sơ lên đơn vị quản lý

- Bạn cần nhập thông tin của người gửi như họ tên, số điện thoại, email
để đơn vị quản lý có thể gửi thông tin cho bạn
- Bạn chọn
để chuyển hồ sơ lên đơn vị quản lý.
- Lúc này trạng thái của hồ sơ tự động chuyển thành “Chờ nhận” và
ngay phía dưới sẽ có thông tin thời gian chuyển hồ sơ lên.
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e. Hồ sơ bị trả lại
- Với những hồ sơ mà đơn vị quản lý không chấp nhận nhận hồ sơ vì
một số sai sót thì hồ sơ sẽ bị chuyển lại lúc này màn hình hiển thị thông
tin sẽ hiện trạng thái của hồ sơ là “Bị trả lại” đồng thời bên cột thao tác
cũng sẽ hiện thị chức năng Lý do để bạn có thể biết tại sao hồ sơ mình
không được cơ quan quản lý nhận và có hướng chỉnh sửa.

Sau khi đã chỉnh sửa lại thông tin hồ sơ như cách ở trên bạn có thể
chuyển lại cho đơn vị quản lý để chờ xét duyệt hồ sơ
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