
1. Các bước để tạo đơn và được phê duyệt trên TMS2? 

Trả lời: 

- CBNV truy cập vào đường link của TMS2 tại địa chỉ: https://tms2.fsoft.com.vn/home.html 

- Login bằng Account/Password Fsoft 

- Vào "Leave Management" 

- Chọn "Leave request" 

- Chọn "Create request" 

- Chọn loại đơn (Request Type), điền đầy đủ các thông tin hiển thị trên màn hình, hệ thống sẽ tự động gửi email 

đến thông báo cho Supervisor & Manager tương ứng của CBNV và Supervisor/Manager sẽ vào phê duyệt đơn 

trên tool. 

- Trong trường hợp quá deadline mà đơn chưa được phê duyệt, CBNV có thể nhắc lại để Supervisor/Manager 

vào phê duyệt đơn để đảm bảo quyền lợi của mình. 

 

CBNV có thể truy cập vào đường link sau để tham khảo chi tiết các tài liệu hướng dẫn của TMS2: 

https://insight.fsoft.com.vn/conf/pages/viewpage.action?pageId=33050490 

 

2. Vào đâu để xem tổng số ngày nghỉ được hưởng theo chế độ? 

Trả lời: 

- CBNV truy cập vào đường link của TMS2 tại địa chỉ: https://tms2.fsoft.com.vn/home.html 

- Login bằng Account/Password Fsoft 

- Vào "My Entitle Day Information" 

 

3. Giờ làm việc của công ty quy định như nào? Thời điểm bị tính là đi muộn/về sớm? 

Trả lời: 

- Giờ làm việc của công ty được quy định tùy theo đặc thù của từng vùng miền và thời gian được tính là CBNV 

đi muộn/về sớm tại các vùng miền cũng sẽ khác nhau như bảng quy định thời gian làm việc bên dưới. 

STT Vùng miền Giờ làm việc Thời điểm tính  

đi muộn 

Thời điểm tính  

về sớm 

1 Fsoft Hà Nội 8h45 ~ 17h30 - Đến công ty sau 8h45 nếu đi 

làm cả ngày hoặc đi làm 

buổi sáng; 

- Đến công ty sau 13h00 nếu 

chỉ làm việc buổi chiều 

- Rời công ty trước 17h30 nếu 

đi làm cả ngày hoặc buổi 

chiều; 

- Rời công ty trước 12h nếu 

chỉ đi làm buổi sáng 

2 Fsoft Hòa Lạc 8h45 ~ 17h15 - Đến công ty sau 8h45 nếu đi 

làm cả ngày hoặc đi làm 

buổi sáng; 

- Đến công ty sau 13h10 nếu 

chỉ làm việc buổi chiều 

- Rời công ty trước 17h15 nếu 

đi làm cả ngày hoặc buổi 

chiều; 

- Rời công ty trước 11h20 nếu 

chỉ đi làm buổi sáng 

3 Fsoft Đà Nẵng 8h15 ~ 17h00 - Đến công ty sau 8h15 nếu đi 

làm cả ngày hoặc đi làm 

buổi sáng; 

- Đến công ty sau 13h00 nếu 

- Rời công ty trước 17h00 nếu 

đi làm cả ngày hoặc buổi 

chiều; 

- Rời công ty trước 12h nếu 
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chỉ làm việc buổi chiều chỉ đi làm buổi sáng 

4 Fsoft HCM 8h00 ~ 17h00 - Đến công ty sau 8h00 nếu đi 

làm cả ngày hoặc đi làm 

buổi sáng; 

- Đến công ty sau 13h00 nếu 

chỉ làm việc buổi chiều 

- Rời công ty trước 17h00 nếu 

đi làm cả ngày hoặc buổi 

chiều; 

- Rời công ty trước 12h nếu 

chỉ đi làm buổi sáng 

5 Fsoft Cần Thơ 8h00 ~ 17h00 - Đến công ty sau 8h00 nếu đi 

làm cả ngày hoặc đi làm 

buổi sáng; 

- Đến công ty sau 13h00 nếu 

chỉ làm việc buổi chiều 

- Rời công ty trước 17h00 nếu 

đi làm cả ngày hoặc buổi 

chiều; 

- Rời công ty trước 12h nếu 

chỉ đi làm buổi sáng 

(Căn cứ vào báo cáo về tình trạng sử dụng thẻ từ khi đi làm của CBNV) 

 

4. Vào đâu để xem báo cáo liên quan đến thời gian làm việc của mình? 

- CBNV truy cập vào đường link của TMS2 tại địa chỉ: https://tms2.fsoft.com.vn/home.html 

- Login bằng Account/Password Fsoft 

- Vào "Leave Management" 

+ Chọn "My Abnormal Case": để xem báo cáo ngày nghỉ không phép (Nghỉ chưa có đơn hoặc đơn chưa 

được duyệt, hoặc không có đủ dữ liệu quẹt thẻ theo quy định). 

+ Chọn “My Late coming-Early Leave”: để xem báo cáo đi muộn/về sớm. 

+ Chọn “My Working Time Report”: để xem báo cáo thời gian làm việc. 

Lưu ý chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo. 

 

5. Các loại đơn nghỉ, đơn làm việc bên ngoài công ty … cần được phê duyệt vào thời hạn nào để 

không bị tính là nghỉ không lương? 

Trả lời: 

- CBNV cần phải nộp đơn xin nghỉ vào trước thời gian xin nghỉ hoặc ngay khi đi làm lại đối với các trường hơp 

nghỉ đột xuất. Ngoài ra, 

- Vào ngày thứ Hai hàng tuần, TMS2 sẽ gửi email tự động đến cho nhân viên có ngày nghỉ bất thường để nhắc 

nhở về dữ liệu quẹt thẻ không đầy đủ hoặc có ngày nghỉ mà chưa có đơn hoặc đơn chưa được phê duyệt. CBNV 

cần làm bù đơn ngay khi nhận được thông báo từ TMS2. 

- Vào ngày 1 & 4 của tháng, TMS2 lại gửi email tự động đến cho nhân viên để nhắc lại các trường hợp chưa có 

đơn hoặc đơn chưa được phê duyệt của tháng trước đó. 

- Vào ngày 7 hàng tháng, đội Tool sẽ chạy "Recover report" để synchronize dữ liệu. Vì vậy deadline cuối cùng để 

CBNV bổ sung đơn và xin phê duyệt đơn là ngày 6 hàng tháng (cho các đơn của tháng trước đó). 

 

6. Cần làm gì khi tạo đơn trên TMS2 không hiển thị đúng người phê duyệt? 

Trả lời: 

- CBNV tạo Issue cho đội Tool tại đường link sau để được hỗ trợ: 

https://insight.fsoft.com.vn/jira/browse/DMOFMSSUP (Component = TMS2). 

 

7. Cần làm gì khi quên thẻ ra vào công ty? 
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Trả lời: 

- CBNV qua quầy lễ tân của công ty tại các tòa nhà hoặc cán bộ phụ trách thẻ tạm của SSC để mượn thẻ tạm và 

quẹt thẻ đầy đủ khi ra/vào văn phòng. 

- Ngay sau khi nhận thẻ tạm, CBNV cần quẹt thẻ ra rồi quẹt vào để tạo thành cặp quẹt thẻ hợp lệ và để hệ thống 

ghi nhận thời gian quẹt đầu tiên (First entry). 

- Ngay sau đó, CBNV cần tạo ticket trên Portal tại đường link sau để được mở quyền thẻ tạm access vào các khu 

vực OSDC nếu khu vực làm việc của CBNV là khu OSDC: 

https://portal.fsoft.com.vn/secure/SSCAllServices.jspa?id=96&id_parent=70 

- Theo dõi dữ liệu quẹt thẻ của mình trong những ngày dùng thẻ tạm để phản ánh kịp thời nếu có sai sót. 

 

8. Cần làm gì khi có thời gian làm việc khác giờ chuẩn của công ty do được hưởng chế độ con nhỏ 

hoặc do đặc thù công việc …? 

Trả lời: 

- CBNV tạo đơn trên TMS2, chọn loại đơn (Request Type) = “Làm khác giờ chuẩn công ty” và xin phê duyệt của 

Manager trên Tool. 

- CBNV lưu ý v/v chọn lại thời gian làm khác giờ chuẩn ở các ô "Start date", "Start time" & "End date", "End time". 

Nếu CBNV không chọn lại thời gian ở ô "Start time" & "End time" thì việc tạo đơn không có ý nghĩa vì hệ thống 

đang để default là thời gian làm việc theo giờ chuẩn của công ty và theo từng vùng miền. 

 

9. Đơn nghỉ, đơn làm việc bên ngoài công ty … đã được tạo nhưng vẫn nhận được email thông báo có 

ngày nghỉ không phép từ hệ thống? 

Trả lời: 

- CBNV tạo đơn, chọn supervisor là Team Lead hoặc PM của mình. Khi Team Lead hoặc PM đồng ý cho nghỉ, đơn 

sẽ chuyển sang trạng thái "Confirmed". 

- Khi Manager (BU Leader hoặc Trưởng bộ phận) phê duyệt, đơn sẽ chuyển sang trạng thái "Approved". Lúc này 

đơn mới được coi là được phê duyệt. 

- Vì vậy nếu CBNV đã tạo đơn nhưng đơn chưa được phê duyệt thì hệ thống vẫn gửi email nhắc nhở. Lúc này, 

CBNV cần nhắc lại với Manager để được phê duyệt kịp thời. 

 

10. Đơn nghỉ, đơn làm việc bên ngoài công ty ... đã được phê duyệt nhưng vẫn nhận được email thông 

báo có ngày nghỉ không phép từ hệ thống? 

Trả lời: 

- Trước khi gửi email nhắc nhở, đội Tool sẽ chạy "Recover report" để synchronize dữ liệu. Có thể tại thời điểm 

chạy "Recover report", đơn của CBNV chưa được phê duyệt nên vẫn nhận được email thông báo. 

- Nếu vẫn tiếp tục nhận được email thông báo từ hệ thống về (những) ngày đó trong các tuần nhắc nhở sau đó, 

CBNV tạo Issue cho đội Tool tại đường link sau để được hỗ trợ: 

https://insight.fsoft.com.vn/jira/browse/DMOFMSSUP (Component = TMS2). 

 

11. Đơn nghỉ, đơn làm việc bên ngoài công ty ... đã được phê duyệt nhưng vẫn bị tính là nghỉ không 

lương (bị trừ lương) hoặc bị tính là đi muộn/về sớm? 

Trả lời: 

- Deadline để CBNV bổ sung đơn và xin phê duyệt đơn là ngày 6 hàng tháng (cho các đơn của tháng trước đó) 
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và đến ngày 7 hàng tháng, đội Tool sẽ chạy "Recover report" để synchronize dữ liệu. Vì vậy các đơn nghỉ, đơn 

làm việc bên ngoài công ty … được phê duyệt sau ngày 6 sẽ không được hệ thống cập nhật trong báo cáo. 

- Đối với các đơn được duyệt sau ngày 6, CBNV cần báo lại qua email cho Cán bộ nhân sự phụ trách TMS2 của 

SSC để được cập nhật danh sách bằng tay. Nếu CBNV không báo lại, SSC không nắm được thông tin đơn đã 

được phê duyệt để cập nhật danh sách nên CBNV vẫn bị tính là nghỉ không lương hoặc đi muộn/về sớm. 

 

12. Vẫn đi làm bình thường nhưng thời gian làm việc bị thiếu và nhận được email thông báo có ngày 

nghỉ từ hệ thống? 

Trả lời: 

- Theo quy định Bảo mật thông tin, CBNV cần quẹt thẻ đầy đủ khi ra/vào văn phòng. 

- Theo quy định Quản lý thời gian làm việc của công ty, hệ thống sẽ chỉ tính thời gian làm việc (In offcice time) 

của một ngày dựa vào các lần quẹt thẻ vào/ra theo cặp. Nếu CBNV quẹt thẻ vào mà không quẹt ra hoặc ngược 

lại thì hệ thống không ghi nhận. Vì vậy CBNV sẽ bị coi là không có đủ thời gian làm việc/ngày. 

+ Nếu không có dữ liệu quẹt thẻ, hệ thống ghi nhận nghỉ không phép 01 ngày; 

+ Nếu thời gian trong văn phòng (In Office Time) của một ngày dưới 2 giờ, hệ thống ghi nhận nghỉ không phép 

01 ngày; 

+ Nếu thời gian trong văn phòng (In Office Time) của một ngày dưới 4 giờ, hệ thống ghi nhận nghỉ không phép 

0.5 ngày. 

- Trong trường hợp nghi ngờ hệ thống quẹt thẻ có lỗi, CBNV cần tạo ticket trên Portal tại đường link sau để được 

kiểm tra lại báo cáo quẹt thẻ của mình: 

https://portal.fsoft.com.vn/secure/SSC01CreateTicket.jspa?serviceId=523&catalogId=75&issueKeys 

(Trong ticket, CBNV vui lòng note thêm số ID của thẻ-là 5 số cuối của dãy số trên thẻ ra). 

 

13. Đi công tác hoặc làm việc tại site của khách hàng, đi học Dayone hoặc các khóa đào tạo khác của 

công ty và nhận được email thông báo có ngày nghỉ không phép từ hệ thống? 

Trả lời: 

- CBNV tạo đơn trên TMS2, chọn loại đơn (Request Type) = “Làm việc ngoài công ty/đi onsite” và xin phê duyệt 

của Manager trên Tool. 

 

14. Đã tạo đơn nghỉ, đơn làm việc bên ngoài công ty hoặc làm khác giờ chuẩn … nhưng nhầm 

ngày/giờ hoặc kế hoạch thay đổi nên muốn hủy đơn? 

Trả lời: 

- Đối với đơn đã tạo nhưng chưa được phê duyệt, CBNV click vào đơn của mình và bấm nút "cancel". 

- Đối với đơn đã được phê duyệt, CBNV tạo Issue cho đội Tool tại đường link sau để được hủy đơn: 

https://insight.fsoft.com.vn/jira/browse/DMOFMSSUP (Component = TMS2). 

 

15. Nam CBNV cần có các điều điện gì để được hưởng chế độ nghỉ do vợ sinh? 

Trả lời: 

- Để được hưởng chế độ nghỉ do vợ sinh, CBNV cần đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

+ Nếu tình trạng hôn nhân của CBNV trên People soft là "Single"-độc thân, CBNV cần: 

  . Nộp bản photo giấy đăng ký kết hôn cho SSC để được cập nhật tình trạng hôn nhân (chuyển từ độc thân 

sang đã lập gia đình). 
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  . Nộp bản sao giấy khai sinh của con cho SSC để chứng minh v/v vợ sinh con (cần nộp trong vòng 30 ngày kể 

từ ngày vợ sinh con). 

  . Thời gian nghỉ hưởng chế độ vợ sinh phải khớp với thời điểm sinh con của vợ CBNV. CBNV chỉ được phép 

nghỉ trong vòng 30 ngày kể từ ngày vợ sinh. 

+ Nếu tình trạng hôn nhân của CBNV trên People soft là "Maried"-đã lập gia đình, CBNV cần: 

. Nộp bản sao giấy khai sinh của con cho SSC để chứng minh v/v vợ sinh con (cần nộp trong vòng 30 ngày kể từ 

ngày vợ sinh con). 

  . Thời gian nghỉ hưởng chế độ vợ sinh phải khớp với thời điểm sinh con của vợ CBNV. CBNV chỉ được phép 

nghỉ trong vòng 30 ngày kể từ ngày vợ sinh. 

 

16. Tại sao không tạo được đơn xin nghỉ chế độ vợ sinh trên TMS2? 

Trả lời: 

- Nếu tình trạng hôn nhân trên People soft của CBNV là "Single"-độc thân và sau khi kết hôn, CBNV chưa nộp 

bản photo giấy đăng ký kết hôn cho SSC để cập nhật tình trạng hôn nhân thì CBNV cần nộp bản photo giấy đăng 

ký kết hôn cho SSC. SSC cập nhật tình trạng và báo lại cho đội Tool cập nhật lại quota ngày nghỉ của CBNV. 

- Nếu tình trạng hôn nhân trên People soft của CBNV là "Married"-đã lập gia đình, CBNV tạo Issue cho đội Tool 

tại đường link: https://insight.fsoft.com.vn/jira/browse/DMOFMSSUP (Component = TMS2) để đội Tool kiểm tra 

và cập nhật lại quota ngày nghỉ trên TMS2. 

 

17. Phân biệt các loại đơn (Request type) trên TMS2 như thế nào để tránh việc tạo nhầm loại đơn, dẫn 

đến đã có đơn và đơn đã được phê duyệt nhưng vẫn bị tính là nghỉ làm không phép hoặc vẫn bị 

tính là đi muộn/về sớm? 

Trả lời: 

ST

T 

Loại đơn  

(Request 

type) 

Mục đích Ghi chú 

1 Về sớm Xin phép v/v về sớm hơn giờ 

làm việc chuẩn của công ty 

Ở ô "Leaving time" nếu CBNV chọn thời gian về sớm nhiều hơn so 

với giờ chuẩn của công ty và Tổng thời gian ở văn phòng (In 

office time)/ngày < 2 tiếng, CBNV sẽ bị tính là nghỉ làm không 

phép 01 ngày; In office time < 4 tiếng, CBNV bị tính nghỉ làm 

không phép 0.5 ngày. Trong t/h CBNV đã có đơn nghỉ hoặc đơn 

làm việc bên ngoài công ty/đi onsite 0.5 ngày, nếu In office 

time/ngày <2 tiếng, CBNV bị tính nghỉ làm không phép 0.5 ngày. 

Nếu đơn này được phê duyệt, CBNV được coi là "Về sớm có 

phép" và không bị khiển trách nhưng vẫn bị trừ thưởng 20K/lần. 

2 Đi muộn Xin phép v/v đi làm muộn 

hơn giờ làm việc chuẩn của 

công ty 

Ở ô "Coming time" nếu CBNV chọn thời gian đến muộn nhiều hơn 

so với giờ chuẩn của công ty và Tổng thời gian ở văn phòng (In 

office time)/ngày < 2 tiếng, CBNV sẽ bị tính là nghỉ làm không 

phép 01 ngày; In office time < 4 tiếng, CBNV bị tính nghỉ làm 

không phép 0.5 ngày. Trong t/h CBNV đã có đơn nghỉ hoặc đơn 

làm việc bên ngoài công ty/đi onsite 0.5 ngày, nếu In office 

time/ngày <2 tiếng, CBNV bị tính nghỉ làm không phép 0.5 ngày. 

https://insight.fsoft.com.vn/jira/browse/DMOFMSSUP


Nếu đơn này được phê duyệt, CBNV được coi là "Đi muộn có 

phép" và không bị khiển trách nhưng vẫn bị trừ thưởng 20K/lần. 

3 Đi muộn do OT Xin phép v/v đi làm muộn 

hơn giờ làm việc chuẩn của 

công ty vì hôm trước làm OT 

muộn 

Nếu đơn này được duyệt, CBNV sẽ không bị khiển trách và không 

bị trừ thưởng. 

4 Làm việc ngoài 

công ty/đi onsite 

Dùng khi CBNV đi công tác, 

làm việc tại site của đối 

tác-khách hàng; đi học 

Dayone và các khóa đào tạo 

khác… 

CBNV có thể chọn loại đơn này khi vẫn đi làm mà hệ thống báo 

không có dữ liệu quẹt thẻ đầy đủ (sau khi đã nhờ SSC kiểm tra 

dữ liệu quẹt thẻ). 

5 Làm khác giờ 

chuẩn công ty 

Nữ CBNV được hưởng chế độ 

con nhỏ (con nhỏ dưới 1 tuổi) 

hoặc do đặc thù công việc 

cần làm khác giờ so với giờ 

chuẩn của công ty … 

CBNV chuyển site làm việc 

trong một thời gian ngắn (vd: 

chuyển từ làm việc tại tòa 

nhà FPTCG lên F-Ville hoặc 

ngược lại, chuyển từ HN vào 

HCM …) 

CBNV lưu ý v/v chọn lại thời gian làm khác giờ chuẩn ở các ô 

"Start date", "Start time" & "End date", "End time". Nếu CBNV 

không chọn lại thời gian ở ô "Start time" & "End time" thì việc tạo 

đơn không có ý nghĩa vì hệ thống đang để default là thời gian 

làm việc theo giờ chuẩn của công ty. 

Nếu đơn này được duyệt, CBNV vẫn bị theo dõi tổng thời gian 

làm việc tại công ty. Nếu tổng thời gian ở văn phòng (In office 

time)/ngày < 2 tiếng, CBNV sẽ bị tính là nghỉ làm không phép 01 

ngày; In office time < 4 tiếng, CBNV bị tính nghỉ làm không phép 

0.5 ngày. Trong t/h CBNV đã có đơn nghỉ hoặc đơn làm việc bên 

ngoài công ty/đi onsite 0.5 ngày, nếu In office time/ngày <2 

tiếng, CBNV bị tính nghỉ làm không phép 0.5 ngày. 

6 Miễn theo dõi 

giờ làm việc (đi 

muộn về sớm) 

theo quy định 

Dùng khi CBNV vì lý do công 

việc mà thời gian đến/rời 

công ty khác với giờ chuẩn 

của công ty và không cố định 

một giờ đến/rời công ty cho 

các ngày 

Nếu đơn này được phê duyệt, CBNV chỉ được miễn theo dõi việc 

đi muộn/về sớm nhưng vẫn bị theo dõi tổng thời gian làm việc tại 

công ty. Tổng thời gian ở văn phòng (In office time)/ngày < 2 

tiếng, CBNV sẽ bị tính là nghỉ làm không phép 01 ngày; In office 

time < 4 tiếng, CBNV bị tính nghỉ làm không phép 0.5 ngày. 

Trong t/h CBNV đã có đơn nghỉ hoặc đơn làm việc bên ngoài 

công ty/đi onsite 0.5 ngày, nếu In office time/ngày <2 tiếng, 

CBNV bị tính nghỉ làm không phép 0.5 ngày. 

7 Miễn theo dõi 

giờ làm việc theo 

quy định 

Dùng khi CBNV vì lý do công 

việc mà thời gian đến/rời 

công ty khác với giờ chuẩn 

của công ty và không cố định 

một giờ đến/rời công ty; 

đồng thời có thời gian trong 

văn phòng rất ít (on-off 

thường xuyên) hoặc làm việc 

tại nhà 

Nếu đơn này được phê duyệt, CBNV sẽ được miễn theo dõi việc 

đi muộn/về sớm & miễn theo dõi tổng thời gian làm việc tại công 

ty (In office time)/ngày. 

Tuy nhiên, CBNV không tự log được loại đơn này trên TMS2 mà 

khi có request, CBNV cần tạo ticket cho SSC tại đường link sau để 

được hỗ trợ: 

https://portal.fsoft.com.vn/secure/SSC01CreateTicket.jspa?servi

ceId=524&catalogId=19&issueKeys 

 

18. Contact-point cán bộ phụ trách TMS2 của SSC: 

https://portal.fsoft.com.vn/secure/SSC01CreateTicket.jspa?serviceId=524&catalogId=19&issueKeys
https://portal.fsoft.com.vn/secure/SSC01CreateTicket.jspa?serviceId=524&catalogId=19&issueKeys


STT Vùng miền CB phụ trách TMS2 Địa chỉ liên hệ 

1 Fsoft Hà Nội ThaoPT Tầng 6, FPTCG- Ext 514 

2 Fsoft Hòa Lạc NgocPLM Tầng 1, F-Ville1 

3 Fsoft Đà Nẵng HaPTM1 Tầng 3, FPT Complex 

4 Fsoft HCM ThuyNT48, ThuyDNH Tầng 3, Ftown1, khoang Support Center 

5 Fsoft Cần Thơ HieuNTT1 Tầng 2, Tòa nhà Nguyễn Hiếu – Ext 0 

 


