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1. Thực trạng hiện nay và Giải pháp

NỘI DUNG
2. Giới thiệu E-Cabinet

3. Đặc điểm nổi bật và lợi ích mang lại

của E-Cabinet

4. Thực hiện demo sản phẩm



Tài liệu họp – giấy

Văn bản giấy

Báo cáo giấy

Chỉ đạo giấy

THỰC TRẠNG HIỆN NAY



Hỗ trợ tối đa vì 1 văn phòng

“không giấy tờ”

GIẢI PHÁP 

Tăng ứng dụng chữ ký điện tử, sử 

dụng văn bản điện tử thay cho văn 

bản giấy.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông

tin trong chỉ đạo, điều hành

và tổ chức họp.



Mục tiêu

Đối tượng

người dùng

Chủ tọa

Đại biểu tham dự họp

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và 

Chủ tịch các huyện/Giám đốc các 

sở ban nghành của tỉnh

Nâng cao công tác quản lý nhà nước, nhằm rút 

ngắn từ 30% - 50% thời gian họp

Đẩy nhanh hiệu quả làm việc, tiết kiệm thời gian, 

tiếp kiệm chi phí

Lãnh đạo đưa ra quyết định kịp thời, nhanh chóng, 

chính xác.

GIỚI THIỆU E-CABINET



GIỚI THIỆU VNPT E-CABINET

✓ Phần mềm E-Cabinet do Công ty Cổ

phầnAdemax xây dựng và phát triển.

✓ Ứng dụng hỗ trợ chuyển một số cuộc

họp sử dụng giấy thành phòng họp

không giấy tờ/họp trực tuyến.

✓ Với giao diện trực quan, dễ hiểu, dễ

sử dụng.

✓ Các đại biểu dễ dàng tham gia cuộc

họp, xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi.

✓ Tương tác đa chiều và chia sẽ dữ liệu.

✓ Bước tiến lớn trong quá trình điện tử

hóa các cuộc họp giấy tờ truyền thống

thông qua thiết bị kết nối thông minh.

GIỚI THIỆU E-CABINET
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- Thông tin đơn vị

- Quản lý nhóm nhân sự, nhân

sự, chức danh, lịch họp đơn vị

QUẢN LÝ ĐƠN VỊ

- Quản lý tài khoản, đơn vị, vai trò

- Lịch sử thao tác người dùng

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

- Quản lý loại cuộc họp, cuộc họp

- Thiết lập hỗ trợ phiên họp

- Lịch sử cuộc họp

- Quản lý văn bản cuộc họp

QUẢN LÝ CUỘC HỌP
- Quản lý loại phiên họp

- Quản lý chuyên mục

- Quản lý tin tức, liên kết

- Quản lý biểu quyết

- Quản lý thảo luận họp

- Quản lý báo cáo kết luận

phiên họp

QUẢN LÝ PHIÊN HỌP

- Quản lý lịch họp đơn vị/ cá nhân

- Quản lý tài liệu

- Biểu quyết / lấy ý kiến

- Ủy quyền tham gia cuộc họp

- Trao đổi riêng tư / nhóm

- Ghi chú tài liệu / ghi chú cá nhân

QUẢN LÝ CÁN BỘ THAM DỰ 

CUỘC HỌP

GIỚI THIỆU E-CABINET



GIỚI THIỆU GDT E-CABINET

Trước phiên họp

Đơn vị tổng hợp LÃNH ĐẠO Đơn vị chuyên trách
Lãnh đạo đơn vị

được xin ý kiến
LÃNH ĐẠOĐơn vị tổng hợp

Đơn vị tổng hợp

chuyên trách

Trình  

lãnh đạo Trình lại

Lấy ý kiến

Chuẩn bị nội dung, tài liệu họp Thông báo mời họp

Phân công người tham dự Chuẩn bị tài liệu cá nhân

Dự thảo

khung nội

dung họp

Duyệt

dự thảo
Tổng hợp

tài liệu

Cho ý kiến

dự thảo

Tổng hợp

lại nội dung

Chốt nội

dung  họp

Cập nhật chính  

xác tài liệu họp  

theo nội dung  đã 

chốt

GIỚI THIỆU E-CABINET



Bộ phận Thư ký riêng/

Thư ký tổng hợp

Đơn vị

chuyên trách

Lãnh đạo chủ trì

Các lãnh đạo tham gia họp

- Ghi biên bản họp

- Ghi chép nội dung cuộc họp

- Xem tài liệu họp

- Đánh dấu nội dung

- Chuẩn bị nội dung phát biểu

- Cho ý kiến về các dự án

luật, chính sách

- Đăng ký phát biểu

- Phát biểu

- Biểu quyết

- Sắp xếp quản lý họp

- Theo dõi thành viên dự

họp có hay vắng mặt

Điều hành

Đăng ký phátbiểu

Biểu quyết

Hỗ trợ

Trao đổi trựctuyến

Trong phiên họp

Trao đổi tương tác

GIỚI THIỆU E-CABINET



Sau phiên họp

Bộ phận Tổng hợp, thư ký

Lãnh đạo chủ trì

Các lãnh đạo tham gia họp

Tổng hợp nội dung

phát biểu của Lãnh đạo

Cập nhật kết luận

phiên họp

Tra cứu, theo dõi nội

dung kết luận các

phiên họp trước

Phân công, theo dõi

việc thực hiện

nhiệm vụ theo kết

luận họp

Cập nhật kết luận họp

Báo cáo kết cả thực hiện

Lấy ý kiến

GIỚI THIỆU E-CABINET



Xem chi tiết nội dung họp

Liên kết khác

Xem tài liệuhọp

Tra cứu nội dung các buổi họp đã  

dự

Tải lên và xem tài liệu cá nhân

Trao đổiriêng tư

Thảo luận nhóm

Sổ ghi chú và ghi chú lên file

Chia sẻ tài liệu, ghi chú cá nhân
Tìm kiếm tài liệu họp và tài liệu

cá nhân

Các chức năng dùng chung

GIỚI THIỆU E-CABINET



Quản lý loại phiên họp

Quản lý lấy ý

kiến/biểu quyết

Quản lý phiên họp

Quản lý chuyên mục

Quản lý người dùng

Quản lý khách mời

Quản lý liên kết khácQuản lý phân quyền

Quản lý phòng họp

Quản lý menu chức

năng

Quản lý tin tức

Các chức năng quản trị

Quản lý chức danh

Quản lý đơn vị

Quản lý cấu hìnhhệ

thống

Quản lý khai báo đơn

vị độc lập

GIỚI THIỆU E-CABINET



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT E-CABINET

GIAO DIỆN THÂN

THIỆN  TÍNH TƯƠNG 

TÁC CAO

HỖ TRỢ LƯU TRỮ TÀI 

LIỆU AN TOÀN VÀ 

CHÍNH XÁC

DỄ DÀNG GỬI/CHIA SẼ 

TÀI LIỆU

QUẢN LÝ GHI CHÚ TÀI 

LIỆU/ CÁ NHÂN TRONG 

QUÁ TRÌNH HỌP



LỢI ÍCH MANG LẠI E-CABINET

• Thuê dịch vụ hoặc trọn gói

• Liên thông từ cấp

Quận/huyện đến cấp tỉnh

• Gói dịch vụ linhđộng

E-Cabinet

• Tiết kiệm chi phí photo, in 

ấn,…

• Chi phí bảo trì bảo dưỡng

thiết bị photo, in ấn

• Chi phí gửi văn bản hỏa tốc,

chuyển phát nhanh

❖ TIẾT KIỆM THỜI GIAN

• Rút ngắn từ 30% - 50% thời 

gian họp/biểu quyết/lấy ý kiến

giảm tối đa việc sử dụng tài 

liệu giấy

• Giảm tối đa sử dụng giấy,

sử dụng 100% văn bản

và tài liệu điện tử trong

các phiên họp (trừ văn

bản có độ mật)

❖ MÔ HÌNH CUNG CẤP  

LINH HOẠT

❖ TIẾT KIỆM CHI PHÍ
❖ NÂNG  CAO  CÔNG  TÁC  QUẢN LÝ



DEMO

PHẦN MỀM HỌP KHÔNG GIẤYTỜ
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