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1. Hướng dẫn thiết lập ban đầu 

1.1. Thiết lập chung 

Chức năng thiết lập chung cho phép quản trị viên có thể thay đổi tên đơn vị, logo 

đơn vị và danh sách chức vụ trong đơn vị của mình. 

Chỉ Quản trị viên mới có quyền thực hiện các thay đổi trong Thiết lập chung. 

1.1.1. Thiết lập tên đơn vị và logo 

Trên giao diện TaskGov tổng quan, click vào biểu tượng  để vào Thiết lập. 

Chọn mục Thiết lập chung để thay đổi logo/tên tổ chức. 
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(1) Người dùng chọn sửa. Nhập tên đơn vị muốn thay đổi và ấn Lưu. 

(2) Người dùng chọn sửa. Tải ảnh logo của đơn vị định sang png hoặc svg, căn 

chỉnh và ấn Lưu để thay đổi. 

1.1.2. Thiết lập chức vụ 

Trên giao diện TaskGov tổng quan, click vào biểu tượng  để vào Thiết lập. 

Chọn mục Thiết lập chung/ Chức vụ để thêm sửa xóa chức vụ 

 

Để thêm chức vụ, người dùng bấm vào “Thêm chức vụ” 
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Nhập tên chức vụ (bắt buộc nhập) và mô tả nếu có. 

1.2. Thiết lập cơ cấu tổ chức và người dùng 

Chỉ Quản trị viên mới có quyền thực hiện chức năng này để thêm/xóa nhân viên, 

thêm/xóa đơn vị,… thực hiện các điều chỉnh trên phần mềm sao cho phù hợp với 

thực tế tổ chức. 

Hướng dẫn chi tiết 

1.2.1. Thêm nhân viên 

Giúp Quản trị viên thêm nhân viên vào sử dụng phần mềm. 
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Trên giao diện thiết lập, vào mục cơ cấu tổ chức, chọn “Thêm nhân viên”.  

 

Người dùng nhập đầy đủ thông tin tin nhân viên bao gồm: Tên thành viên*, Chức 

vụ, Email*, Phòng ban trực thuộc, Phân quyền theo vai trò*, Phân quyền mở rộng 
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Lưu ý: Các thông tin đánh dấu “*” là thông tin bắt buộc khai báo 

Trong phân quyền sẽ có 2 quyền:  

- Phân quyền theo vai trò: Vai trò trong đơn vị, phục vụ cho việc giao việc theo 

cấp. Cấp cao có thể giao việc cho cấp thấp hơn (Trưởng phòng > Phó phòng > 

Chuyên viên) 

- Phân quyền mở rộng: Thiết lập mở rộng quyền gồm: 

  + Thiết lập đơn vị/ người dùng: Có quyền thêm/ sửa/ xóa đơn vị người dùng 
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  + Nhập lịch công tác lãnh đạo: Có quyền thêm/ sửa/ xóa lịch công tác của lãnh 

đạo 

  + Nhập khẩu công việc: Có quyền dùng chức năng nhập khẩu công việc.  

Sau đó nhấn “Lưu”. Hệ thống sẽ tự động gửi email kích hoạt tài khoản về cho 

người dùng mới. 

1.2.2. Thêm đơn vị 

Cho phép tạo các đơn vị trực thuộc phòng ban giúp mô phỏng chính xác nhất thực 

tế cơ cấu của tổi chức. 
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Trên giao diện thiết lập, vào mục cơ cấu tổ chức, chọn “Thêm đơn vị”(1). Tiến 

hành khai báo Tên đơn vị (2) và chọn phòng ban trực thuộc (3) mong muốn. 

Sau đó nhấn “Lưu” (4) để hoàn thành thao tác 

2. Hướng dẫn đăng nhập 

2.1. Hướng dẫn đăng nhập 

Giúp người dùng vào đúng tài khoản và đảm bảo tính bảo mật trong suốt quá trình 

sử dụng phần mềm. 

Hướng dẫn chi tiết 

Người dùng truy cập vào link đăng nhập: https://taskgov.misa.vn/login 

Điền tài khoản và mật khẩu đăng nhập, sau đó nhấn “Đăng nhập”. 

https://taskgov.misa.vn/login
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Lưu ý: 

Nếu người dùng nhập đúng tài khoản, chương trình trả về Trang tổng quan để 

người dùng có thể bắt đầu sử dụng. 

Chương trình sẽ hiển thị cảnh báo nếu thông tin đăng nhập thuộc một trong những 

trường hợp sau: 

o Không có trên hệ thống 

o Chưa được kích hoạt 

o Đang ở trang thái ngưng hoạt động 
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o Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu 

2.2. Lấy lại mật khẩu đăng nhập 

Giúp lấy lại mật khẩu đăng nhập trong trường hợp người dùng quên mật khẩu 

không thể đăng nhập vào tài khoản. 

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Trên giao diện Đăng nhập, click vào “Quên mật khẩu” (1) 

Nhập chính xác email để lấy mã xác nhận (2). Sau đó nhấn “Lấy lại mật khẩu” (3) 

Bước 2: Nhập mã xác nhận và đặt lại mật khẩu mới 
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Bước 3: Tiến hành đăng nhập như bình thường với tên đăng nhập và mật khẩu vừa 

tạo. 

Lưu ý: 

Chương trình không cho phép người dùng đặt lại mật khẩu đăng nhập nếu địa chỉ 

email thuộc một trong các trường hợp sau: 

o Không có trong hệ thống 

o Chưa kích hoạt 

o Đang ở trạng thái tạm ngưng 
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Nếu nhập sai mã xác nhận, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo. Người dùng nên 

kiểm tra và nhập lại chính xác mã xác nhận hoặc yêu cầu gửi lại mã xác nhận. 

Mã xác nhận có hiệu lực trong vòng 150s. 

Mật khẩu đặt lại và Xác nhận mật khẩu đặt lại phải khớp nhau. Nếu không khớp, 

chương trình sẽ hiển thị cảnh báo. 

2.3. Kích hoạt tài khoản mới 

Bước đầu tiên giúp người dùng xác nhận tham gia sử dụng TaskGov 

Hướng dẫn chi tiết 

TaskGov là một trong những ứng dụng công nghệ của MISA. Người dùng sẽ được 

cấp một tài khoản MISA ID để đăng nhập cho tất cả các ứng dụng của MISA. Vì 

vậy, thao tác kích hoạt tài khoản mới TaskGov sẽ chia làm 2 trường hợp như sau: 

Đối với người dùng mới chưa từng sử dụng sản phẩm của MISA 
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Sau khi quản trị hệ thống thêm bạn vào TaskGov, chương trình sẽ tự động gửi Thư 

mời sử dụng qua email đăng ký. 

 

Người dùng nhấn kích hoạt và đặt mật khẩu cho tài khoản của mình. Sau đó, hệ 

thống sẽ tự động đăng nhập vào TaskGov để người dùng có thể bắt đầu sử dụng 

ngay. 

Lưu ý: 

o Cần ghi nhớ và bảo mật thông tin đăng nhập, bao gồm Tài khoản (là địa chỉ email 

đăng ký) và mật khẩu (là mật khẩu đã tạo mới ở lần đăng nhập đầu tiên) 
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o Mật khẩu tạo mới yêu cầu có 8 ký thự, bao gồm chữ viết hoa, số và chữ viết thường 

o Trong trường hợp người dùng quên mật khẩu, vui lòng đặt lại mật khẩu. Xem chi 

tiết hướng dẫn đặt lại mật khẩu đăng nhập tại đây 

Đối với người dùng đã từng sử dụng sản phẩm của MISA 

Sau khi quản trị hệ thống thêm bạn vào TaskGov, chương trình sẽ tự động gửi Thư 

mời sử dụng qua email đăng ký. 

Ở trường hợp này, sau khi xác nhận kích hoạt tài khoản, chương trình sẽ tự động 

đăng nhập vào TaskGov để người dùng có thể sử dụng phần mềm ngay. 

 

3. Lập kế hoạch và giao việc 

3.1. Nhập khẩu kế hoạch công việc 

Cho phép người dùng nhập khẩu công việc, kế hoạch công việc. 

Hướng dẫn chi tiết 

Lấy file dữ liệu mẫu 

Bước 1: Người dùng bấm tải tệp mẫu. Tệp mẫu là tệp có đầy đủ thông tin và hệ 

thống sẽ nhận diện tốt nhất khi người dùng dùng tệp mẫu để nhập khẩu. 

http://helptaskgov.misa.local/knowledge-base/lay-lai-mat-khau-dang-nhap/


17 
 

 

Bước 2: Sau khi tải tệp mẫu, người dùng nhập sẽ nhập dữ liệu vào tệp mẫu. Yêu 

cầu dữ liệu phải chuẩn theo hướng dẫn trong file tệp mẫu. Khi nhập dữ liệu sai 

hoặc không đúng định dạng trường dữ liệu, phần mềm sẽ báo kết quả không hợp 

lệ. 
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Bước 3: Tải lên tệp dữ liệu. Chọn đúng sheet chứa dữ liệu và dòng tiêu đề. 

Bước 4: Chọn cột dữ liệu trên tệp excel tương ứng với cột dữ liệu trên phần mềm 
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Bước 5: Kiểm tra dữ liệu nhập khẩu, trường hợp dữ liệu không chính xác, phần 

mềm sẽ trả ra các kết qua hợp lệ và không hợp lệ. Khi ấn nhập khẩu, các công việc 

hợp lệ sẽ được tạo và gửi đến những người thực hiện. Các công việc có dữ liệu 

không hợp lệ sẽ không được nhập khẩu lên hệ thống. 

Lưu ý: Để chỉnh sửa dữ liệu, người dùng có thể tải xuống kết quả kiểm tra và chỉnh 

sửa lại các công việc có dữ liệu không hợp lệ. Sau khi chỉnh sửa xong, người dùng 

có thể import ngược trở lại phần mềm. 
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3.2. Cách thêm mới một Công việc 

Cho phép tạo và giao công việc cho người khác thực hiện. Đồng thời cung cấp các 

thông tin chi tiết về công việc giúp nhân viên làm việc hiệu quả, đúng tiến độ 

Hướng dẫn thực hiện 

Thêm công việc trực tiếp trên giao diện tổng quan 

Trên giao diện TasGov Tổng quan, chọn Thêm công việc ở góc trên cùng bên phải 

màn hình 

 



21 
 

Thêm các thông tin công việc cơ bản như: 

o (1) Mức độ ưu tiên: Bao gồm 3 cấp độ mặc định: Thấp, Vừa, Cao 

o (2) Tên công việc 

o (3) Nhập mô tả: Mô tả chi tiết công việc để người thực hiện, người phối hợp có thể 

hiểu rõ (nếu cầu) 

o (4) Chọn Đơn vị/Người chủ trì: Là Đơn vị/Người chịu trách nhiệm chính thực hiện 

công việc 

o (5) Hạn hoàn thành 

o (6) Chọn Người phối hợp: Là người có liên quan đến công việc, chịu trách nhiệm 

thực hiện các công việc nhỏ để hỗ trợ, hoặc cung cấp tài liệu, thông tin để Người 

chủ trì có thể hoàn thành tốt công việc được giao 

o (7) Công việc con: Là các công việc chi tiết trong Công việc lớn được giao (Công 

việc cha) 
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Khi thao tác Thêm công việc, công việc sẽ mặc định được lưu dưới dạng bản thảo. 

Người dùng chọn “Gửi công việc” để hoàn thành thao tác Giao việc cho người 

khác. 

3.3. Thêm công việc con 

Cho phép người dùng chia nhỏ các công việc con trong công việc có sẵn (công 

việc cha), giao cho người thực hiện phù hợp. Giúp công việc được giao cụ thể 

nhưng vẫn dễ dàng quản lý. 

Hướng dẫn chi tiết 
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Bước 1: Trên giao diện chi tiết công việc, chọn “Thêm công việc con” 

 

Bước 2: Nhập tên công việc con 

Bước 3: Thiết lập chi tiết 

Để thiết lập nhanh chi tiết Công việc con: 

o  Nhấn vào biểu tượng này để Giao công việc con cho người khác thực hiện 

o  Nhấn vào biểu tượng này để đặt Hạn hoàn thành cho công việc con 
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Để thiết lập chi tiết cho Công việc con, nhấn vào biểu tượng:  

Sau đó tiến hành thiết lập thông tin tương tự như ở Công việc cha. 

 

Trên mỗi Công việc con đều có tên Công việc cha mà công việc con đó trực thuộc, 

giúp người dùng tiện theo dõi. 

Lưu ý: Có thể Thêm Công việc con nhiều cấp (Công việc con trong Công việc con). 
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3.4. Chuyển tiếp công việc  

Khi người dùng nhận được công việc từ cấp trên, bằng chức năng chuyển tiếp 

người dùng có thể chuyển tiếp nhanh công việc xuống cấp dưới thực hiện. Khi 

dùng chức năng chuyển tiếp, hệ thống sẽ tạo ra công việc con với thông tin của 

công việc cha và gửi tới người thực hiện mới. 

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Bấm vào chức năng “Chuyển tiếp” 

Bước 2: Chọn người thực hiện cho công việc. 

Màn hình sẽ hiển thị cho phép người dùng chọn người chủ trì hoặc người phối hợp 

cho công việc.  
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Lưu ý: Trường hợp người dùng muốn chia sẻ tệp đính kèm ở công việc gốc cho 

công việc mới thì người dùng sẽ tích lựa chọn chia sẻ toàn bộ tệp đính kèm. 

Sau khi ấn Chuyển tiếp công việc sẽ được tạo và gửi đến những người thực hiện 

được lựa chọn. 

3.5. Tự động cập nhật tiến độ công việc cha theo tỉ trọng của công việc con 

Khi phân chia công việc thành các công việc con, chương trình cho phép người 

dùng có thể thiết lập tỉ trọng của các công việc con theo mức độ quan trọng, mức 

độ phức tạp để đánh giá đúng tình hình thực hiện công việc cha căn cứ trên các 

công việc con. 
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Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Trên giao diện chi tiết công việc đã thêm các công việc con cần thiết, chọn 

“Thiết lập”. 

 

Bước 2: Tích chọn vào ô vuông để bật tính năng Thiết lập tỉ trọng công việc con 
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Bước 3: Chương trình hiển thị tên công việc con và tỉ trọng tương ứng, với tỉ trọng 

mặc định là 1. 

Người dùng click và từng công việc, nhấn “+/-” để tăng/giảm tỉ trọng công việc. 
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Bước 4: Nhấn “Lưu” để hoàn thành thao tác 

Sau khi cài đặt thành công tỉ trọng công việc con trong công việc cha, chương trình 

sẽ tự động cập nhật tiến độ hoàn thành của công việc cha theo công việc con. 

Ví dụ: 

Công việc cha được chia thành 4 công việc con. Công việc con số 1 chiếm 3 phần 

tổng tỉ trọng công việc cha, các công viêc còn lại mỗi công việc chiếm 1 phần. 
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Khi hoàn thành công việc con số 1, công việc cha sẽ được tự động cập nhật tiến độ 

hoàn thành là 50%. Tương tự với mỗi công việc con còn lại được hoàn thành sẽ 

chiếm 10% tiến độ hoàn thành của công việc cha. 

3.6. Nhắc việc 

Chức năng nhắc việc giúp người dùng nhận được thông báo nhắc nhở thực hiện 

trước khi công việc bắt đầu và trước khi công việc kết thúc, tránh trường hợp quên 

thực hiện công việc. 

Bước 1: Click vào chức năng nhắc việc 

 

Bước 2: Lựa chọn nhắc việc trước khi bắt đầu hay trước khi kết thúc và thời gian 

nhắc việc. 
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Sau khi người dùng lưu lựa chọn. Đến thời điểm thiết lập, hệ thống sẽ gửi thông 

báo trên ứng dụng, gửi mail nhắc nhở người dùng. 

3.7. Đính kèm file công việc 

Cho phép người dùng tải lên các file liên quan từ máy tính, giúp thao tác giao việc 

được cụ thể hơn mà vẫn dễ dàng, thuận tiện 

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Trên giao diện chi tiết công việc, nhấn vào biểu tượng đính kèm file 
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o  

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng máy tính để chương trình mở ra các file sẵn có trong 

máy tính của bạn
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Bước 3: Chọn file sau đó nhấn “Open” hoặc Kích đúp vào file cần đính kèm. 

 

Bước 4: Trước khi Đính kèm file lên Công việc, người dùng có thể lựa chọn một 

trong những chia sẻ sau: 

o Không chia sẻ công việc con: Chỉ người chủ trì và người phối hợp thực hiện công 

việc mới được đọc file. Những người được giao thực hiện công việc con sẽ không 

nhìn thấy file. 
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o Chia sẻ tài liệu cho tất cả công việc con: Tất cả mọi người liên quan đến công việc 

đều có thể đọc file 

o Chọn công việc con muốn chia sẻ tài liệu: Cho phép người giao việc chọn công 

việc con bất kì để chia sẻ file đính kèm 

Bước 5: Nhấn “Lưu” để hoàn thành thao tác Đính kèm file 
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4. Ủy quyền giao việc 

4.1. Lãnh đạo ủy quyền giao việc và theo dõi công việc cho cấp dưới 

Cho phép lãnh đạo có thể ủy quyền cho thư ký hoặc nhân viên giao việc và theo 

dõi công việc. 

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Trên giao diện TaskGov tổng quan, click vào biểu tượng  để vào Thiết 

lập 

 

Bước 2: Mở Thông tin người dùng và chọn mục Ủy quyền 
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Bước 3: Người dùng tìm chọn người muốn ủy quyền bằng cách gõ tên vào ô tìm 

kiếm hoặc chọn trực tiếp trên bản gợi ý. 
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Sau đó hệ thống sẽ tự động lưu vào danh sách người được ủy quyền. 

 

Người được ủy quyền sẽ có quyền giao việc và theo dõi công việc. Xem chi tiết 

Quyền hạn của người được ủy quyền tại đây 

4.2. Quyền hạn của người được ủy quyền 

Quy định quyền hạn của người được ủy quyền, giúp ban lãnh đạo không mất công 

giao việc/theo dõi công việc trên phần mềm mà vẫn kiểm soát tốt nhân viên của 

mình. 

Hướng dẫn chi tiết 



38 
 

Sau khi được chọn ủy quyền, thư ký/trợ lý cấp dưới của lãnh đạo sẽ có các quyền 

cơ bản như sau: 

o Điều hành các công việc được Ban lãnh đạo giao 

o Tổng hợp các báo cáo đánh giá theo yêu cầu của Ban lãnh đạo và trong phạm vi 

được ủy quyền 

o Theo dõi các công việc của nhân viên đang thực hiện (kể cả không phải của mình 

giao) và theo dõi kết quả xem nhân viên có hoàn thành hay không 
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o Lãnh đạo ủy quyền cho nhân viên nào thì nhân viên đó được phép có toàn bộ 

quyền hạn trong phạm vi quyền của lãnh đạp ủy quyền cho mình 

5. Thực hiện công việc 

5.1. Cập nhật tiến độ công việc 

Giúp cấp trên nắm được tiến độ hoàn thành công việc để đánh giá chính xác năng 

lực cấp dưới và nhắc nhở kịp thời nếu cần 

Hướng dẫn chi tiết 

Trên giao diện Chi tiết công việc, nhấn vào mục “Hoàn thành” 

 

Có 2 cách để cập nhật tiến độ công việc: 
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o (1) Kéo tiến độ hoàn thành trên thang mức độ có sẵn 

o (2) Nhập tiến độ hoàn thành vào ô “Nhập tiến độ” 

 

Nhấn “Xác nhận” để tiến độ công việc được cập nhật. 

5.2. Bình luận trong công việc 

Cho phép những người liên quan đến công việc có thể bình luận/đính kèm file, tạo 

không gian trao đổi thông minh trong suốt quá trình thực hiện công việc. 

Hướng dẫn chi tiết 
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Trên giao diện chi tiết công việc, nhấn vào ô Bình luận để nhập nội dung/nhắc 

tên/đính kèm file. 

 

Trong đó: 

o Để nhắc tên người muốn nhắc đến trong bình luận, gõ “@”. Chương trình sẽ hiển 

thị ra danh sách tên những người có thể nhắc đến trong bình luận 
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o Để đính kèm file trong bình luận, click vào biểu tượng đính kèm file và thực hiện 

thao tác như Đính kèm file trong công việc 

 

Nhấn vào biểu tượng máy bay để gửi bình luận. 
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5.3. Phê duyệt trước khi cập nhận hoàn thành công việc 

Người chủ trì thực hiện công việc trước khi hoàn thành công việc cần gửi phê 

duyệt cho cấp trên giao việc. Từ đó cấp trên có thể kiểm soát được chất lượng hoàn 

thành công việc của cấp dưới. 

Hướng dẫn chi tiết 

Trên giao diện chi tiết công việc của Người chủ trì, khi công việc được cập nhật 

100% tiến độ, chương trình sẽ hiển thị nút “Gửi phê duyệt” 

 

Sau khi phê duyệt được gửi đi, trên giao diện chi tiết công việc của Người giao 

việc sẽ thông báo tùy chọn Phê duyệt/Từ chối. Nếu Từ chối cần nhập rõ lý do. 
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Sau khi đã nhận được kết quả Phê duyệt/Từ chối, Người chủ trì và Người phối hợp 

có thể xem kết quả và chi tiết nhận xét của cấp trên. 
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6. Theo dõi công việc 

6.1. Quản lý công việc dạng danh sách 

Giúp người dùng nắm được chính xách các thông tin cơ bản của công việc mà 

không mất thời gian vào xem chi tiết từng công việc. Ngoài ra, người dùng có thể 

sử dụng các bộ lọc để sắp xếp công việc hợp lý và hiệu quả hơn 

Hướng dẫn chi tiết 

Trên giao diện Tổng quan, chọn mục Danh sách công việc. Chương trình sẽ mặc 

định hiển thị tất cả các công việc kèm theo các thông tin về: 

o Tên công việc 

o Tình trạng 

o Hoạn hoàn thành 

o Ngày giao việc 

o Người chủ trì 

o Đơn vị chủ trì 

o Người phối hợp 

o Ngày bắt đầu 

o Loại việc 
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Để sắp xếp danh sách công việc theo mong muốn, người dùng có thể sử dụng tính 

năng lọc công việc theo các tiêu chí có sẵn: 
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o Theo Tình trạng: Hoàn thành/Hoàn thành trễ hạn/Chưa hoàn thành/Không hoàn 

thành/Dự thảo 

 

o Theo Loại công việc: Tất cả/Theo kế hoạch/Phát sinh 

o Theo Hạn hoàn thành 

o Theo Ngày giao việc 

o Theo Vai trò 
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6.2. Công việc liệt kê dạng lịch 

Giúp người dùng nắm được tổng quan về thời gian, tên công việc, tiến độ thực hiện 

trên giao diện lịch 

Hướng dẫn thực hiện 

Trên giao diện Tổng quan, chọn mục “Lịch” để xem giao diện công việc được liệt 

kê dưới dạng lịch. 
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Để sắp xếp danh sách công việc dạng lịch theo ý muốn, người dùng có thể sử dụng 

bộ lọc tùy chỉnh: 

 

7. Báo cáo thống kê 

Theo dõi số lượng công việc từng cấp phòng ban, từng nhân viên. 

Báo cáo dạng nhóm, theo dõi xuyên suốt từ trên xuống dưới. 

Theo dõi công việc mình chủ trì, phối hợp, công việc liên quan đến phòng ban và 

phòng ban trực thuộc. 

Theo dõi tiến độ công việc: hoàn thành, chưa hoàn thành, trễ hạn và đúng hạn. 
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Hướng dẫn chi tiết: 

Ở Trang chủ, để xem báo cáo người dùng có thể chuyển sang tab Báo cáo để xem 

báo cáo công việc. 

Người dùng có thể chuyển xem báo cáo từ dạng số liệu sang Tổng quan. 
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8. Lịch công tác lãnh đạo 

Giúp nhân sự nắm được lịch công tác của các lãnh đạo Tổng cục 

Hướng dẫn chi tiết 

Hiện nay, TaskGov cho phép người dùng tải lên lịch công tác của lãnh đạo dưới 

dạng file excel. Ngoài ra có thêm tùy cài đặt tiêu đề và thời hạn lịch công tác để 

việc sắp xếp và tra cứu được dễ dàng. Chi tiết thực hiện như sau: 
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Trên giao diện tổng quan, người dùng mở Lịch công tác và chọn “Thêm lịch” 
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(1) Người dùng lựa chọn file tải lên ứng dụng 

(2) Đặt tiêu đề cho lịch 

(3) Chọn thời gian của lịch 

Sau khi ấn lưu, toàn bộ người dùng của ứng dụng sẽ thấy được lịch công tác như 

trên. 


