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I. Hƣớng dẫn đăng nhập 

1. Đăng nhập bằng tài khoản  

Để vào được phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức 

(viết tắt là CSDL CBCCVC) của tỉnh Quảng Ninh, người dùng cần đăng nhập 

vào hệ thống như sau: 

- Bước 1: Truy cập vào Hệ thống phần mềm theo đường dẫn: 

http://qlcb.quangninh.gov.vn/. Giao diện hiển thị ra như sau: 

 

 

- Bước 2: Người dùng nhập thông tin tài khoản và mật khẩu đã được gửi 

vào hòm thư công vụ của mình để đăng nhập vào hệ thống. 

- Bước 3: Nhập mã kiểm tra. 

- Bước 4: Bấm chọn nút “Đăng nhập” để truy cập hệ thống. 

Nếu đăng nhập sai tài khoản hoặc mật khẩu thì hệ thống sẽ thông báo “Sai 

tài khoản hoặc mật khẩu!”, người dùng nhập lại tài khoản và mật khẩu để truy 

cập vào hệ thống. Nếu đăng nhập đúng tài khoản, phần mềm sẽ hiển thị Giao 

diện phần mềm hiển thị theo từng phần tương ứng theo các mục tại thanh công 

cụ bên trái như sau: 

 

 

 

http://qlcb.quangninh.gov.vn/
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 Người dùng nhập các thông tin của cá nhân theo từng trường thông tin 

tương ứng trên phần mềm. 

  2. Quên mật khẩu 

 Nếu người dùng quên mật khẩu thì bấm chọn nút Quên mật khẩu để lấy 

lại mật khẩu. 

Sau đó màn hình sẽ hiện ra giao diện như sau

 

 
- Nhập các thông tin tương ứng để khôi phục mật khẩu, nếu các thông tin 

đúng mật khẩu sẽ được gửi vào hòm thư đã đăng ký. 

- Nếu muốn quay trở về màn hình đăng  nhập, chọn mục tương ứng 
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3. Cập nhật lý lịch 

Sau khi người dùng đăng nhập hệ thống thành công, để nhập đầy đủ các 

thông tin của cá nhân theo từng trường thông tin tương ứng trên phần mềm đúng 

và chính xác theo yêu cầu thì người dùng bấm chọn “Hướng dẫn kê khai” ở 

thanh công cụ bên trái để xem hướng dẫn kê khai cụ thể từng mục tương ứng: 

 
Sau khi chọn “Hướng dẫn kê khai”, màn hình hướng dẫn hiển thị ra như sau: 

 

Người dùng xem xong nội dung hướng dẫn kê khai thông tin, người dùng 

bấm chọn nút  để cập nhật thông tin cá nhân. 

Màn hình nhập thông tin hiển thị ra như sau: 
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Thanh công cụ tại màn hình hiển thị như sau: 

 
Trong quá trình nhập thông tin, người dùng bấm chọn vào các nội dung 

thông tin tương ứng để di chuyển nhanh đến các nội dung cần nhập. Các nội 

dung thông tin bao gồm: 

- Thông tin chung; 

- Tuyển dụng, quá trình công tác; 

- Lương, phụ cấp, chức vụ; 
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- Trình độ đào tạo, bồi dưỡng; 

- Khen thưởng, kỷ luật; 

 - Đặc điểm lịch sử bản thân, quan hệ gia đình; 

- Thông tin khác; 

- Kết quả đánh giá, phân loại. 

Người dùng bấm chọn “Thông tin chung”, giao diện màn hình hiển thị ra 

như sau: 

 
 Người dùng nhập các thông tin theo từng trường thông tin tương ứng trên 

phần mềm, các thông tin có dấu (*) là yêu cầu người dùng phải nhập đầy đủ 

không được để trống. 

 Các nội dung thông tin khác cũng tương tự như vậy. 

 Các nút chức năng tại màn hình này bao gồm: 

 -   để người dùng lưu lại thông tin lý lịch đã nhập; 

 -  để người dùng gửi thông tin cho cán bộ làm công 

tác quản lý hồ sơ cập nhật lý lịch của người dùng vào cơ sở dữ liệu; 
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-  để người dùng in lý lịch; 

-  để người dùng quay lại trạng thái trước 

đó; 

-  để người dùng gửi ý kiến góp ý. 

Người dùng sau khi nhập đầy đủ các thông tin thì bấm chọn các nút chức 

năng tương ứng trên để hoàn thành quá trình cập nhật thông tin của cá nhân. 

 4. Gửi hồ sơ 

Sau khi bấm nút “Gửi hồ sơ” thì giao diện lý lịch hiển thị trực quan trạng 

thái các thông tin thay đổi, giúp người dùng có thể nắm vững lịch sử cập nhật hồ 

sơ đang thay đổi so với hồ sơ gốc như thế nào:  

- Mầu đỏ là thông tin đã xóa so với hồ sơ gốc. 

- Mầu xanh lá cây là thông tin được thêm mới so với hồ sơ gốc 

- Mầu xanh nƣớc biển là thông tin đã được sửa so với hồ sơ gốc. 

- Mầu xám là thông tin không bị thay đổi. 
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5. Xem tin tức 

 

 

 

Chi tiết tin tức 
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6. Đổi mật khẩu 

 

7. Lịch sử cập nhật hồ sơ 

 

Địa chỉ truy cập phần mềm: qlcb.quangninh.gov.vn 

Hướng dẫn sử dụng đối với CCVC kê khai : 

http://qlcb.quangninh.gov.vn/download_file.jsp?file=HDSD_CCVC.pdf 

Hướng dẫn sử dụng đối với CCVC tổ chức : 

http://qlcb.quangninh.gov.vn/download_file.jsp?file=HDSD_CB.pdf 

 

http://qlcb.quangninh.gov.vn/download_file.jsp?file=HDSD_CB.pdf
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http://qlcb.quangninh.gov.vn/download_file.jsp?file=HDSD_CB.pdf
http://qlcb.quangninh.gov.vn/download_file.jsp?file=HDSD_CB.pdf

