
HƯỚNG DẪN IN BẢNG LƯƠNG TRONG PHẦN MỀM PMIS

1. Kiểm tra, nâng cấp phần mềm
Để kiểm tra phiên bản hiện hành của PMIS, ta thực hiện:
Mở chương trình PMIS, chọn menu Trợ giúp->Thông tin về chương trình.

Nếu phiên bản (Version) hiện hành không phải là 3.4.9 thì ta cần nâng cấp lên cho 
đúng với phiên bản hiện hành 3.4.9

Cách tiến hành nâng cấp như sau:
Tải bản nâng cấp mới nhất tại địa chỉ: 
http://pemis.srem.com.vn/bannangcap/PMIS_UPDATE_201303.rar
Tiến hành giải nén được 3 file: 

Kích đúp vào file Setup.exe để tiến hành nâng cấp

http://pemis.srem.com.vn/bannangcap/PMIS_UPDATE_201303.rar


Bấm chọn Bắt đầu

Bấm chọn Bắt đầu, chương trình sẽ tiến hành nâng cấp. Thời gian nâng cấp có thể 
mất đến 5 phút. Sau khi nâng cấp thành công tiến hành kiểm tra lại phiên bản nếu 
thấy Version 3.4.9 là được.

2. In bảng lương
Chọn menu Báo cáo-> Báo cáo về lương

Trường hợp đơn vị chủ quản hiển thị chưa đúng thì ta có thể nhấp chuột vào ô Đơn 
vị chủ quản để sửa lại. Ví dụ đối với các trường THPT, Cấp 2-3, TTGDTX, DTNT 
thì đơn vị chủ quản là Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước.





Ta có thể chọn các đối tượng là biên chế in thành một bảng lương và đối tượng hợp 
đồng in thành một bảng lương. Sau đó bấm thực hiện.
Trường hợp muốn xuất bảng lương ra file excel .xls hoặc định dạng .pdf thì thực 
hiện như hình dưới.

Chú ý: Có 3 loại bảo hiểm phải trừ là: BH Y tế, BH xã hội và BH thất nghiệp. Tổng 
cộng 3 loại BH là 9.5%. Ở tab Thông tin lương, phụ cấp ta phải tích chọn vào Trừ 
bảo hiểm thất nghiệp như hình dưới đây:

Những trường hợp được hưởng phụ cấp thâm niên nghề thì nhập vào ô PC TN nghề 
nghiệp (%). Ví dụ Nguyễn Văn A, có 15 năm công tác thì nhập vào ô PC TN nghề 
nghiệp (%) là 15.

Đối với một số đơn vị sử dụng bản cài đặt dành riêng cho PMIS nếu chưa nâng cấp 
công cụ Quản trị PMIS thì BH xã hội giữ nguyên như cũ là 6%. Trong khi đó 
BHXH quy định hiện hành là 7%. Để điều chỉnh ta thực hiện kích hoạt chạy Quản 
trị PMIS, chọn Tham số hệ thống



Xuất hiện giao diện tiếp theo như hình dưới



Kéo thanh trượt xuống phía dưới và bấm chọn vào dòng có Mã tham số là BHXH, 
Giá trị là 0.06 và bấm nút sửa. Tiếp theo ta nhập lại vào ô Giá trị phía trên 0.06 
thành 0.07. 

Sau đó bấm Ghi và thoát khỏi chương trình.


