HƯỚNG DẪN TRUY CẬP VĂN BẢN ĐIỆN TỬ.
Để truy cập văn bản điện tử và tra cứu công văn của Đài cần có một số điều kiện sau:
 Sử dụng thiết bị có kết nối internet.
 Có quyền truy cập và mật khẩu vào Website của Đài KTCK
 Quyền truy cập trên được kích hoạt
Có hai cách để chúng ta có thể mở văn bản điện tử :
A . Cách đầu tiên là dùng máy tính cá nhân có kết nối internet, sử
dụng trình duyệt web bất kỳ(IE,FireFox,Chrome..) và làm từng
bước cụ thể như sau:
Bước 1. Truy cập website gõ địa chỉ http://www.amo.gov.vn
Bước 2. Lựa chọn danh mục Văn bản.
Bước 3. Hiện ô đăng nhập và mật khẩu bạn sử dụng, sau khi gõ

quyền truy cập và chọn login
Trình duyệt sẽ mở ra danh mục văn bản liên qua đến username của bạn
Bước 4. Lựa chọn văn bản muốn xem theo tiêu đề văn bản tại cột nội dung.

Bước 5. Bạn có thể xem các công văn tham khảo khác bằng cách lựa chọn vào dòng
chữ và trình duyệt mở ra công văn của năm hiện tại.
Bước 6. Khi văn bản được lựa chọn sẽ có một số thông tin liên quan văn bản như tiêu
đề văn bản, số lượng lượt được đọc, những cán bộ đã đọc… Nếu bạn không muốn xem
những thông tin này có thể clíck trực tiếp vào biểu tượng

Bước 7. Hệ thống sẽ tự mở văn bản đã được chọn

.

để mở ngày văn bản.

B . Cách thứ 2 mở trực tiếp từ email sau khi có văn bản gửi đến là có văn bản mới

Bước 1. Lựa chọn email có văn bản mới

Bước 2. Click dòng một thì các bước tiếp theo giống bước 6 phần A. Hoặc click
dòng hai các bước tiếp theo giống bước 4 phần A, sau đó muốn xem nội dung văn
bản cần thực hiện thac tác login.
Lưu ý.
 Một số trình duyệt khi bước 6 phần A hoặc bước 1 phần B không mở được văn bản
là do máy tính chưa cài phần mềm xem pdf hoặc bị khoá tính năng pop up của
chương trình diệt virus. Cách khác phục tuỳ trường hợp cụ thể như thêm cài thêm
tính năng add-on xem file pdf hoặc kích tắt chức năng block pop-up.
 Hiển cửa sổ login do sai mật khẩu hoặc thành viên chưa được kích hoạt. Cần liên
hệ với phòng CNTTVT để kích hoạt hoặc reset lại mật khẩu .
 Giao diện sau khi đăng nhập giữa các nhóm nhiệm vụ khác nhau:

