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Hướng dẫn xây dựng dữ liệu 

1. Liệt kê Danh sách những người trong đơn vị sẽ sử dụng phần mềm (ví dụ 4 người) 

Họ và tên ............ Chức vụ - Công việc ................ Lương theo giờ ..... ID đăng nhập (ID nhân công) 

1. .....................  ..................................................  ..............................  .........................................  

2. .....................  ..................................................  ..............................  .........................................  

3. .....................  ..................................................  ..............................  .........................................  

4. .....................  ..................................................  ..............................  .........................................  

2. Sản phẩm sản xuất (nêu 1 sản phẩm sản xuất) 

1....................................................   

3. Công việc- Tình trạng (liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm trên): Nêu 4 ít nhất 4 công 

việc tình trạng 

1....................................................  

2....................................................  

3....................................................  

4....................................................  

4. Đất – Cơ sở 

Tên đất ............ Địa điểm ..................................................... Diện tích ...... thuộc nông hộ/ quản lý 

1.........................  ..................................................................  .....................  ................................  

2.........................  ..................................................................  .....................  ................................  

3.........................  ..................................................................  .....................  ................................  

5. Nông dược 

1.........................  ..................................................................  .....................  ................................  

6. Phân bón 

1.........................  ..................................................................  .....................  ................................  

7. Nguyên vật liệu 

1.........................  ..................................................................  .....................  ................................  

8. Thiết bị - Máy móc 

1.........................  ..................................................................  .....................  ................................  

2.........................  ..................................................................  .....................  ................................  

9. Tên Nhật ký sản xuất: ……………………………………………………………….. 

Ngày ............... Công việc ......Vật tư ................ Thiết bị .............. Nhân công .................. Thời gian làm việc 

1 .................  ................................................  ..........................  ..................................  ...................... 

2 .................  ................................................  ..........................  ..................................  ...................... 

3 .................  ................................................  ..........................  ..................................  ...................... 

4 .................  ................................................  ..........................  ..................................  ......................  
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I. Sơ đồ trình tự thao tác: 
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Nhân công 

Sản phẩm 

Công việc – tình trạng 

Đất – Cơ sở 

… 

Danh mục  

cần quản lý  

Đơn vị sản xuất 

(HTX, trang trại…) 

Nhập liệu 

Kế hoạch 

sản xuất  
Nhật ký sản xuất  

Truy xuất nguồn gốc 

Ghi Nhật ký 

từ kế hoạch 
Ghi Nhật ký  

Lập kế hoạch 

 Mã QR 

Đăng bán sản phẩm  

https://facefarm.vn/
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Nội dung thực hành 

Trồng lúa ST25 114 ngày 

I. Dữ liệu bài tập  

1. Nhân công: 

Thông tin cơ bản và phân công công việc của nhân công. 

Họ và tên Công việc Bằng cấp Email Ngày sinh 
Lương 

(vnđ/giờ) 

ID đăng nhập 

(mật khẩu 123456) 
Nhiệm vụ 

Nguyễn Thị Bình Quản lý 12/12 
nguyenthibinh

@gmail.com  

11/01/1985   nguyenthibinh Quản lý 

Nguyễn An  9/12 
nguyenan@gm

ail.com 
03/09/1990 30000 nguyenan 

Ghi Nhật 

ký 

Trần Văn Tài  9/12   08/02/1995 30000 tranvantai Thống kê 

Nguyễn Văn 

Phương 

     28/06/1997 30000 nguyenvanphuong 
Ghi Nhật 

ký 

Lê Thị Cúc      19/12/1989 30000 thicuc 
Ghi Nhật 

ký 

2. Sản phẩm: 

Đơn vị đang sản xuất 2 sản phẩm chính: Lúa ST25 và cà chua. 

3. Công việc – Tình trạng 

Danh sách công việc 

STT Công việc STT Công việc 

1 Cày xới đất 4 Bón phân 

2 Bón lót 5 Phun thuốc 

3 Gieo sạ 6 Thu hoạch 

4. Đất – Cơ sở  

Danh sách Đất – Cơ sở đang có: 

Tên Địa chỉ Diện tích Mục đích sử dụng Phân loại Ghi chú 

Ruộng lúa 

ST25 

ấp 2, xã Tân Hòa, huyện Tân 

Thạnh, Long An 
2ha Trồng lúa  Sở hữu   

Ruộng cà chua 
ấp 1, xã Tân Hòa, huyện Tân 

Thạnh, Long An 
1ha Trồng cà chua Thuê 

Thuê của ông 

Cao 

  

mailto:nguyenthibinh@gmail.com
mailto:nguyenthibinh@gmail.com
mailto:nguyenan@gmail.com
mailto:nguyenan@gmail.com
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5. Nông dược: 

Danh sách nông dược đang sử dụng: 

Tên Điều trị Liều dùng 
Pha loãng 

(L) 

Lượng tồn 

kho tối 

thiểu 

Nhà cung cấp Giá tiền Ghi chú 

Sieubymsa 

75WP 
Đạo ôn 300gr/ha 500 1000gr 

Công ty dược 

Sinh học 
12000vnđ/gr 

Phun khi lúa trổ 

bông 

Sieu naii 

700WP 

Ốc bươu 

vàng 
250gr/ha 320   

Công ty  Thái 

Phong 
9000vnđ/gr 

Cách ly trước thu 

hoạch 10 ngày 

6. Phân bón 

Danh sách phân bón đang sử dụng: 

 

Tên Thành phần Lượng dùng 
Giá tiền 

(vnd/kg) 
Chỉ định Nơi cung cấp 

Lượng tồn 

kho tối thiểu 

Phân hữu cơ - 8 tấn/ha 18000 Cải tạo đất 
Công ty phân 

bón Đầu Trâu 
  

Phân Lân đỏ P: 10%, K: 4% 220kg/ha 15000 Bón lá Công ty Vidan 500kg 

7. Nguyên vật liệu 

Danh sách nguyên vật liệu đang sử dụng: 

 

Nguyên vật liệu 
Lượng dùng 

(ha) 

Đơn giá 

(vnđ/kg) 
Thành tiền (vnd) Ghi chú 

Vôi 50 kg 12000 600000 Bón lót 

Bao đựng lúa 500 cái 1000 500000 Loại 50kg 

Hạt giống 1 bao 120000 120000 Lúa giống 

8. Thiết bị - Máy móc:  

Danh sách thiết bị - Máy móc đang sử dụng: 

 

Tên Máy móc  Ghi chú Hướng dẫn sử dụng  

Máy cày    Ngưng hoạt động sau 5 tiếng 

Máy gặt lúa  Thuê của chị Cúc  
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 Bảng phân công công việc: 

Ngày Công việc  Vật tư  Thiết bị  Nhân công Thời 

gian 

Nghỉ 

trưa 

01/01/2022 Cày xới đất 50kg Vôi Máy cày Trần Văn Tài 

Nguyễn An 

7h- 17h 12h-13h 

25/01/2022 Bón lót 8 tấn phân hữu cơ  Nguyễn Văn Phương 

Lê Thị Cúc 

8h -12h  

01/02/2022 Gieo sạ 1 bao hạt giống  Nguyễn An 

Lê Thị Cúc 

7h – 9h 

 

 

25/03/2022 Bón phân 440kg Lân đỏ  Trần Văn Tài 

Nguyễn An 

8h-11h  

19/04/2022 Phun thuốc 600gr Sieubymsa 75WP  Nguyễn Văn Phương 

Lê Thị Cúc 

8h-10h  

10/05/2022 Phun thuốc 500gr Sieu naii 700WP  Trần Văn Tài 

Nguyễn An 

8h-10h  

25/05/2022 Thu hoạch 500 bao đựng lúa Máy gặt Nguyễn Văn Phương 

Lê Thị Cúc  

Trần Văn Tài 

Nguyễn An 

7h-17h 12h-14h 

II. Yêu cầu bài tập 

Dựa trên Bảng phân công công việc, anh chị hãy hoàn thành các yêu cầu sau đây: 

1.  Lập 1 kế hoạch trồng lúa cho năm 2023. 

2.  Ghi Nhật ký trồng lúa năm 2022. 

3.  Ghi Nhật ký trồng lúa từ kế hoạch đã lập ở câu 2. 

4.  Tạo mã QR code – truy xuất nguồn gốc từ Nhật ký vừa thực hiện ở câu 3:  

+ Thêm thông tin: Ngày đóng gói: 26/05/2022. 

Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày đóng gói. 

Cách bảo quản: Để ở nơi thoáng mát. 

+ Chèn hình vào mã QR code  

 Có thể sử dụng hình ảnh liên quan khác trong quá trình ghi chép nhật ký sản xuất. 
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III. Hướng dẫn nhập liệu  

Lưu ý: Các mục có dấu (*) trên phần mềm là thông tin bắt buộc nhập 

1. Nhập liệu thông tin đầu vào 

a. Nhân công 

Đơn vị sản xuất có 5 thành viên 

Họ và tên Công việc 
Bằng 

cấp 
Email Ngày sinh 

Lương 

(vnđ/giờ) 

ID đăng nhập 

(mật khẩu 123456) 
Nhiệm vụ 

Nguyễn Thị Bình Quản lý 12/12 
nguyenthibinh

@gmail.com  

11/01/1985   nguyenthibinh Quản lý 

Nguyễn An  9/12 
nguyenan@gm

ail.com 
03/09/1990 30000 nguyenan 

Ghi Nhật 

ký 

Trần Văn Tài  9/12   08/02/1995 30000 tranvantai Thống kê 

Nguyễn Văn 

Phương 

     28/06/1997 30000 nguyenvanphuong 
Ghi Nhật 

ký 

Lê Thị Cúc      19/12/1989 30000 thicuc 
Ghi Nhật 

ký 

Thao tác trên phần mềm:  

Bấm chọn Danh mục, chọn ô Nhân công 

Kéo chuột xuống cuối màn hình, tại khung thiết lập nhân công nhập theo thứ tự được đánh số như hình: 

Cách nhập thông tin nhân công Nguyễn An như sau:  

1. Số thứ tự (*): 2 

2. Họ Tên (*): Nguyễn An 

3. Chức vụ - Công việc: Cày xới đất 

4. Chứng chỉ - Bằng cấp: 9/12 

5. Email: nguyenan@gmail.com 

6. Ngày sinh: 03/09/1990 

7. Lương theo giờ: 30000 

1 2 3 4 

5 5 6 7 

8 9 9 

10 

mailto:nguyenthibinh@gmail.com
mailto:nguyenthibinh@gmail.com
mailto:nguyenan@gmail.com
mailto:nguyenan@gmail.com
mailto:nguyenan@gmail.com
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▲Tạo thông tin đăng nhập cho nhân công Nguyễn An ở khung màu xanh: 

8. ID đăng nhập (ID nhân công): nguyenan 

9. Mật khẩu: 123456 

10. Tích chọn vào ô Nhật ký giống như hình dưới 

  

 

 Bấm Đăng ký ở góc trái màn hình khung thiết lập để lưu các thông tin vừa nhập. 

Làm tương tự cho các nhân công còn lại sẽ được hình như bảng sau: 

b. Sản phẩm: 

Đơn vị đang sản xuất 2 sản phẩm chính: Lúa ST25 và cà chua. 

Thao tác trên phần mềm: 

Bấm chọn Danh mục - Sản phẩm. 

Kéo chuột xuống cuối màn hình, nhập thông tin tại khung thiết lập sản phẩm theo thứ tự được đánh 

số như hình sau: 

Thông tin cần nhập: 

1. Số thứ tự (*): 1 

2. Tên sản phẩm (*): Lúa ST25 

3. Tích chọn Liên kết 

4. Chọn nhóm sản phẩm: cây lương thực 

5. Chọn loại sản phẩm: lúa 

6. Mã vạch: Thông tin mã vạch (barcode) nếu có

 Sau khi nhập đủ thông tin bấm Đăng ký ở góc trái màn hình để lưu thông tin  

1 2 

3 4 5 

6
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  Mục đích chọn Liên kết là để phần mềm hỗ trợ kiểm tra việc sử dụng nông dược có phù hợp 

không. Các đơn vị ngoài lĩnh vực nông nghiệp có thể không dùng chức năng liên kết này. 

Màn hình sau khi đăng ký thiết lập sản phẩm thành công. 

 

c. Công việc – Tình trạng 

Danh sách các công việc cần làm: 

STT Công việc STT Công việc 

1 Cày xới đất 4 Bón phân 

2 Bón lót 5 Phun thuốc 

3 Gieo sạ 6 Thu hoạch 

Thao tác trên phần mềm: 

   Bấm chọn Danh mục - Công việc – Tình trạng. 

Kéo chuột xuống cuối màn hình, nhập thông tin tại khung thiết lập theo thứ tự được đánh số như hình sau: 

 

Thông tin cần nhập: 

1. Số thứ tự (*): 1 

2. Tích chọn Công việc 

3. Tên Công việc – Tình trạng (*): Cày xới đất 

4. Bấm Đăng ký để lưu thông tin  
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Nhập tương tự cho các thông tin công việc còn lại sẽ được bảng sau: 

 

*Khung chức năng Thời gian thực hiện – Sản phẩm  

Dùng khi đơn vị có nhiều sản phẩm khác nhau và muốn phân biệt quy trình sản xuất riêng cho từng sản 

phẩm. Hoặc đơn vị xác định khoảng thời gian cụ thể thực hiện công việc. 

Ví dụ: Lúa và cà chua có quy trình canh tác riêng. 

Cách thao tác:  

+ Chỉ định cụ thể Giai đoạn (chọn: từ ngày tháng nào đến ngày tháng nào) để xác định thời gian thực 

hiện công việc đang nhập. 

+ Hoặc dùng nút Lựa chọn để xác định công việc đang nhập là của quy trình sản xuất sản phẩm nào. 

Sau khi bấm nút Lựa chọn, Bấm vào ô sản phẩm tương ứng và bấm Đăng ký để xác nhận. 

 Cuối cùng bấm Đăng ký góc trái khung thiết lập để lưu công việc với các thông tin bổ sung vào phần 

mềm. 
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d. Đất – Cơ sở  

Danh sách Đất – Cơ sở đang có: 

Tên Địa chỉ Diện tích Mục đích sử dụng Phân loại Ghi chú 

Ruộng lúa 

ST25 

ấp 2, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, 

Long An 
2ha Trồng lúa  Sở hữu   

Ruộng cà chua 
ấp 1, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, 

Long An 
1ha Trồng cà chua Thuê 

Thuê của ông 

Cao 

Thao tác trên phần mềm: 

Bấm Danh mục – Đất - Cơ sở 

Kéo chuột xuống cuối màn hình, nhập thông tin tại khung thiết lập theo thứ tự được đánh số như hình sau: 

Thông tin cần nhập: 

1. Số thứ tự (*): 1 

2. Tên đất – cơ sở (*): Ruộng lúa ST25 

3. Địa điểm: ấp 2, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, 

Long An 

4. Diện tích: 2 

5. Bấm chọn đơn vị diện tích là hecta 

6. Tích chọn phân loại: Sở hữu 

7. Ghi chú: nếu có thì nhập 

8. Bấm nút Đăng ký để lưu

Màn hình sau khi đăng ký 2 đất cơ sở 
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*Vẽ bản đồ: 

Đầu tiên bấm nút Tạo bản đồ ở góc trái khung danh sách đất cơ sở 

Màn hình sẽ tự động chuyển qua giao diện Google map như sau: 

 

Cách vẽ bản đồ: Thao tác theo thứ tự được đánh số như hình trên: 

1: Tích lựa chọn Đất – Cơ sở muốn vẽ: Ruộng lúa ST25 

2: Ở khung tìm kiếm địa chỉ: Tân Hòa, Tân Thạnh, Long An và chọn gợi ý tìm kiếm hiện ra đúng nhất. 

3: Tìm vị trí đất muốn vẽ ở bản đồ bên trái màn hình. Tích vào mỗi góc của đất bằng 1 lần bấm chuột trái.  

4: Bấm Xóa nếu vẽ sai và muốn vẽ lại. Bấm Đăng ký và xác nhận để lưu thông tin bản đồ đã vẽ đúng. 

5: Bấm Quay về Đất – Cơ sở để tắt giao diện bản đồ đang hiện và quay lại màn hình trước. 

 Sau khi vẽ bản đồ thành công, ở góc trái trên cùng màn hình hiện thông báo màu xanh: Ruộng lúa 

ST25 đã được thiết lập trên bản đồ 

1 

2 

3 

4 
5 
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e. Nông dược  

Danh sách nông dược đang sử dụng: 

Tên Điều trị Liều dùng 
Pha loãng 

(L) 

Lượng tồn 

kho tối 

thiểu 

Nhà cung cấp Giá tiền  Ghi chú 

Sieubymsa 

75WP 
Đạo ôn 300gr/ha 500 1000gr 

Công ty dược 

Sinh học 
12000vnđ/gr 

Phun khi lúa trổ 

bông 

Sieu naii 

700WP 

Ốc bươu 

vàng 
250gr/ha 320   

Công ty  Thái 

Phong 
9000vnđ/gr 

Cách ly trước thu 

hoạch 10 ngày 

 Thao tác trên phần mềm:  

Bấm chọn Danh mục – Nông dược.  

 

Kéo chuột xuống cuối màn hình, tại khung thiết lập nhập thông tin được đánh số theo thứ tự như hình sau: 

 

Thông tin cần nhập: 

1: Số thứ tự (*): 1 

2: Tên nông dược (*): Sieubymsa 75WP  

3: Giá tiền: 12000, ô số lượng 1, chọn đơn vị g (gam) 

4: Nồng độ pha loãng: 500 

5: Lượng thuốc sử dụng: 300, chọn đơn vị g (gam), chọn đơn vị diện tích hecta 

6: Nơi cung cấp: Công ty dược Sinh học 

7: Lượng tồn kho tối thiểu: 1000 

8: Ghi chú: Phun khi lúa trổ bông 

9: Liên kết: Dùng khi lên kế hoạch và muốn kiểm tra nông dược có hợp lệ với sản phẩm sản xuất không 

(Chỉ những nông dược có đăng ký với cục BVTV mới kiểm tra được) 

10: Bấm Đăng ký để lưu thông tin 
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Màn hình sau khi đăng ký nông dược thành công 

 

f. Phân bón 

Danh sách phân bón đang sử dụng: 

Tên Thành phần Lượng dùng 
Giá tiền 

(vnd/kg) 
Chỉ định Nơi cung cấp 

Lượng tồn 

kho tối thiểu 

Phân hữu cơ - 8 tấn/ha 18000 Cải tạo đất 
Công ty phân 

bón Đầu Trâu 
  

Phân Lân đỏ P: 10%, K: 4% 220kg/ha 15000 Bón lá Công ty Vidan 500kg 

Thao tác trên phần mềm: 

Bấm chọn Danh mục – Phân bón. 

 

Kéo chuột xuống cuối màn hình, tại khung thiết lập nhập thông tin được đánh số theo thứ tự như hình sau 
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Thông tin cần nhập: 

1: Số thứ tự (*): 1 

2: Tên phân bón (*): Phân hữu cơ 

3: Đơn giá: 18000, ô số lượng 1, chọn đơn vị kg 

4: Nhập thành phần phân bón: N:  - P:  - K: 

5: Liều lượng: 8000, chọn đơn vị kg, chọn đơn vị diện tích hecta 

6: Nơi cung cấp: Công ty phân bón Đầu Trâu 

7: Lượng tồn kho tối thiểu: 

8: Liên kết: Dùng khi muốn hệ thống tự động điền thành phần phân bón (N-P-K) 

9: Bấm Đăng ký để lưu 

Màn hình sau khi đăng ký phân bón thành công 

g. Nguyên vật liệu 

Danh sách nguyên vật liệu đang sử dụng: 

Nguyên vật liệu 
Lượng dùng 

(ha) 

Đơn giá 

(vnđ/kg) 
Thành tiền (vnd) Ghi chú 

Vôi 50 kg 12000 600000 Bón lót 

Bao đựng lúa 500 cái 1000 500000 Loại 50kg 

Hạt giống 1 bao 120000 120000 Lúa giống 

Thao tác trên phần mềm: 

Bấm chọn Danh mục – Nguyên vật liệu. 

Kéo chuột xuống cuối màn hình, tại khung thiết lập nhập thông tin được đánh số theo thứ tự như hình sau: 
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Thông tin cần nhập: 

1: Số thứ tự (*): 1 

2: Tên nguyên vật liệu (*): Vôi 

3: Đơn giá: 12000, ô số lượng 1, chọn đơn vị kg 

4: Ghi chú: Bón lót 

5: Bấm Đăng ký để lưu

Màn hình sau khi đăng ký nguyên vật liệu thành công  

h. Thiết bị - Máy móc 

Tên Máy móc  Ghi chú Hướng dẫn sử dụng  

Máy cày    Ngưng hoạt động sau 5 tiếng 

Máy gặt lúa  Thuê của chị Cúc  

Thao tác trên phần mềm:  

Bấm chọn Danh mục – Thiết bị - Máy móc 

 

Kéo chuột xuống cuối màn hình và nhập các thông tin tương ứng vào khung Thiết lập Thiết bị - máy 

móc. Sau đó bấm Đăng ký để lưu. 

Lưu ý: Mục giá tiền ở đây là giá nhiên liệu mà Thiết bị tiêu thụ, không phải giá máy móc. Phục vụ thống 

kê chi phí nhiên liệu. 
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2. Lập kế hoạch trồng lúa 2023

a. Tạo kế hoạch 

 Chọn Kế hoạch  Tạo mới kế hoạch  Nhập thông tin Kế hoạch. 

 

   Nhập thông tin theo thứ tự được đánh số như sau: 

1: Năm (*): Chọn năm 2023 

2: Tên kế hoạch (*): Trồng lúa 

3: Sản phẩm (*): Lúa ST25 – Chủng loại ST25 

4: Tích chọn Ruộng lúa ST25 

5: Ngày bắt đầu: 01/01/2023. Ngày nuôi trồng: 01/02/2023. Ngày thu hoạch và kết thúc: 25/05/2023 

6: Sản lượng: 1000, chọn đơn vị Tấn 

7: Ghi chú: Lúa hữu cơ 

8: Bấm Đăng ký để lưu 
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b. Nhập chi tiết cho Kế hoạch 

Bấm trực tiếp vào Tên kế hoạch vừa tạo  Thêm bản chi tiết (góc trái màn hình). 

 

Tại góc trái màn hình bấm Thêm bản chi tiết (1) sẽ được hình như sau: 

 
Nhập thông tin theo thứ tự được đánh số như sau: 

2: Thời gian (*): Chọn thời gian 01/01/2023 

  Công việc – Tình trạng (*): Chọn Cày xới đất 

  Tích lần lượt các ô: Sử dụng vật tư, Nguyên vật liệu, sau đó chọn Vôi và bấm nút Thêm 

  Tổng lượng vật tư sử dụng: 50, chọn đơn vị kg 

3: Thời gian – làm việc: Bắt đầu 7. Kết thúc 17. Tích chọn nhân công Trần Văn Tài, Nguyễn An 

4: Tùy chọn – Khác: Chọn Thiết bị - máy móc: Máy cày 

5: Bấm Đăng ký để lưu 

Làm tương tự cho các công việc còn lại để có kế hoạch hoàn chỉnh như sau: 
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3. Ghi chép Nhật ký sản xuất Trồng lúa 2022 

a. Tạo Nhật ký sản xuất  

Tại màn hình chính của FaceFarm, bấm chọn Nhật ký, sau đó bấm Tạo mới nhật ký ở góc trái màn hình 

 

Bảng nhập Thêm Nhật ký sản xuất mới hiện lên 

 

Nhập thông tin theo thứ tự được đánh số như sau: 

1: Chọn năm cho Nhật ký sản xuất (*): 2022 

2: Tên nhật ký sản xuất (*): Trồng lúa 

3: Tên sản phẩm (*): Lúa ST25 – Chủng loại: ST25 

4: Tích chọn Ruộng lúa ST25 

5: Ngày bắt đầu: 01/01/2022 

  Ngày nuôi trồng: 01/02/2022 

  Ngày thu hoạch và ngày kết thúc: 25/05/2022 

6: Bấm Đăng ký để lưu  
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b. Ghi chi tiết Nhật ký sản xuất 

Tại màn hình trang Nhật ký, bấm trực tiếp vào tên Nhật ký sản xuất muốn ghi chép 

 

   Sau đó bấm Thêm bản chi tiết ở góc trái màn hình, vị trí đánh dấu số 1 như hình bên dưới 

 

Nhập thông tin theo thứ tự được đánh số như sau: 

2: Ngày làm việc (*): 01/01/2022    Công việc (*): Chọn Cày xới đất 

3: Tích chọn lần lượt ô Sử dụng vật tư, Nguyên vật liệu, sau đó chọn Vôi và bấm nút Thêm 

  Tổng lượng vật tư sử dụng: 50, chọn đơn vị kg 

4: Bấm vào ô Thời gian làm việc: 

Bắt đầu: 7. Kết thúc: 17. Nghỉ: 1    Tích chọn nhân công: Trần Văn Tài, Nguyễn An 

5: Bấm vào ô Tùy chọn khác: chọn Thiết bị - Máy móc: Máy cày 

6: Bấm nút Đăng ký để lưu 

 Làm tương tự cho các công việc còn lại sẽ được bảng danh sách như sau: 
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4. Ghi Nhật ký từ kế hoạch sản xuất 

a. Tạo Nhật ký sản xuất 

Tại màn hình FaceFarm, bấm chọn Nhật ký, bấm Tạo mới nhật ký 

 

Nhập thông tin theo thứ tự được đánh số như sau: 

1: Chọn năm cho nhật ký sản xuất (*): Chọn năm 2022 

2: Chọn kế hoạch cụ thể: Trồng lúa 2023 

3: Bấm Nhập từ bảng kế hoạch 

4: Bấm Đồng ý 

5: Ngày bắt đầu: 01/01/2022   Ngày nuôi trồng: 01/02/2022 

  Ngày thu hoạch và kết thúc: 25/05/2022 

6: Bấm Đăng ký để lưu 

b. Ghi chi tiết Nhật ký từ kế hoạch 

Tại màn hình trang Nhật ký, bấm trực tiếp vào tên Nhật ký có kế hoạch muốn ghi chép 
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Tiếp theo bấm vào Nhập từ bảng chi tiết kế hoạch bên góc phải ở vị trí số 1 như hình dưới, sau đó bấm 

Nhập ở khung xác nhận 

 

Ở cột thao tác bên trái màn hình, bấm vào nút có kí hiệu màu xanh ở vị trí số 1 như hình dưới, kiểm tra lại 

các thông tin trong bảng chi tiết hiện ra. Chỉnh sửa nếu có sự thay đổi và bấm Đăng ký để lưu 

 

Màn hình sau khi lưu thành công công việc ngày 01/01/2022 

 

Làm tương tự cho các công việc còn lại của kế hoạch sẽ được chi tiết Nhật ký hoàn thiện sau 
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5. Tạo Mã QR Code của Nhật ký sản xuất Trồng lúa 2022 

Để xem thông tin Mã QR Code, bấm chọn Nhật ký, trước tên nhật ký sẽ có mã QR Code tương ứng, bấm 

vào biểu tượng Mã QR Code như hình 

 

Bảng thông tin sau khi bấm Mã QR Code 

Nhập thông tin như sau:  

1: Ngày đóng gói: 26/05/2022  

Hạn sử dụng: 12 tháng 

Cách bảo quản: Để ở nơi thoáng mát 

2: Bấm Tạo mới thông tin mã QR và xác nhận đồng ý 

2 
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  Màn hình sau khi bấm Tạo mới mã QR thành công 

1: Bấm Chèn logo, sau đó chọn hình đang cần chèn và bấm xác nhận sẽ được hình Mã QR Code (2) 

3: Bấm Truy xuất nguồn gốc để xem thông tin truy xuất 
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Thông tin truy xuất: 

 

 

 

 

---------Hết---------- 

Chúc anh chị thao tác thành công! 

 

 


