
Quản lý học phí QLTH.VN 

- Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 

- Công văn 73686/BTC-CST ngày 12/6/20173333 

- Luật giá số 11/2012/QH1, Luật phí và lệ phí số: 97/2015/QH13 

- Công văn số: 2180/TCT-CS ban hành 24/5/2017 

- Thông tư số: 10/2014/TT-BTC 

I.Đăng nhập phần mềm. 

- mnhongquang.hungyen.qlth.vn/ đăng nhập / ADMIN/ mật khẩu: 12345678@/(hongquang@) Xác nhận 

địa chỉ mail 

- Đăng nhập lại vào phần mềm/Vào giao diện học phí / khai bao 

1. – Lap ke hoach thu phi 

Khai bao thong tin ban dau / thiet lap / thong tin don vi( sua thong tin don vi) / danh sach hoc sinh / 

 khai bao cac lop hoc / nhan vao1 khoi lop / khai bao thong . 

Lap nguon thu: 

- Thu phi/ thiet lap cac khoan thu/ them ( tao them cac khoan thu: dien, nuoc, ve sinh… ) ten khoan 

thu, hinh thuc thu/ cat. 

- Dien mien giam ( doi voi doi tuong chinh sach )/ cat. 

- Thiet lap dien mien giam cho tung hoc sinh. Vao thiet lap/ danh sach hoc sinh / tich vao hs thuoc 

dien mien giam 

2- Danh sách đăng ký các khoản thu: 

- Lập kế hoạch thu phí / danh sách các khoản thu / các khoản thu tự nghuyện / đăng ký / phạm vi 

thu. 

- Học phí / thiết lập các khoản thu / tách làm 2 phần : nhà trẻ, mẫu giáo 

- Bảo hiểm Y tế /  

- Lập kế hoạch các khoản thu/ ds miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập / ds miễn giảm các khoản phí ( 

xác định đối tượng… phạm vi…) / trường hợp hỗ trợ chi phí học tập ( tích V vào đối tượng được 

hỗ trợ)/ cất. 

3-  lập dự toán: ( kiểm soát nguồn thu…) 

-  lập dự toán / thêm / thông tin dự toán ( chọn time dự kiến thu, phạm vi thu…) 

4- nhập học sinh: 

- Thêm lớp học: vào thiết lập / danh sách học sinh / chọn khối lớp cần thêm lớp học / nhấn chuột 

phải / thêm / điền thông tin / cất. 



- Tải tệp nhập khẩu mẫu : Tích vào chữ nhập khẩu / tại phần tải tệp nhập khẩu mẫu, chọ định dịnh 

Excel./ mở file tải về, hoàn thiện các thông tin: khối lớp, tích vào mĩu tên để chọn khối lớp . Mã 

của học sinh, Họ và tên học sinh, giới tính học sinh. Ngày sinh của học sinh.  

- Sauk hi hoàn thiện lưu lại file. 

- Cách nhập khẩu vào phần mềm: Thiết lập/ danh sách học sinh / nhập khẩu / tại dong chọn tệp 

nguồn tích vào biểu tượng chọn file / chọn file vừa hoàn thiện / open / tiếp theo / kiểm tra dự liệu 

/ thực hiện ( nếu số bản ghi hợp lệ hết ). 

II. Quản lý hóa đơn: 

- Thiết lập / sử dụng hóa đơn biên lai thu phí / tích vào ô sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử / 

- /TCT-CS Khởi tạo mẫu hóa đơn: Quản lý hóa đơn / khởi tạo mẫu hóa đơn ( tham khảo công văn 

ngày 24/5/2017). Khởi tạo mẫu hóa đơn: tên mẫu hóa đơn/ loại hóa đơn: hóa đơn bán hàng. Ký 

hiệu hóa đơn HQ/18E.  

- Thông tin hóa đơn: tùy chỉnh mẫu hóa đơn 

- Quản lý hóa đơn/ Đăng ký sử dụng hóa đơn / đăng ký : thông tin quyết định áp dụng hóa đơn, 

người ký quyết đihnj hiệu trưởng. trạng thái : đã có hiệu lực ( theo công văn …). Chọn mẫu hóa 

đơn điện tử. Mục đích sử dụng: thu học phí/ cất. 

- Sau khi đăng ký hóa đơn / tải quyết định. 

- *Quản lý hóa đơn / thông báo phát hành hóa đơn: ngày thông báo. Số thông bóa . cơ quan thuế : 

chi cục thuế huyện Ân Thi. Thông tin phát hành . số lượng hóa đơn : 500 . Ngày bắt đầu sử dụng: 

ngày bắt đầu sử dụng để thu./  

-  

 

 

 

 

 


