
Hà Nội, ngày 5, tháng 1, năm 2019

STT Người làm Dự án khách Dự án kho CV khác

1 Thuân 0 4 Hỗ trợ nhập liệu
2 Phúc 0 3 Hỗ trợ nhập liệu

3 Chường 3 0
Sửa giao diện thêm bớt tính năng theo 
yêu cầu của khách

4 Chữ 2 0
Sửa giao diện thêm bớt tính năng theo 
yêu cầu của khách, hỗ trợ nhập liệu

STT Công việc Start - Deadline Tình trạng Ghi chú

1 site: thuan6
11/12/2018 - 

15/12/2018
Đã hoàn thành

Hoàn thành 13/12/2018 sớm hơn 2 ngày, 
gặp một số lỗi, css chưa hợp lý. Đã fix ok 
và upload vào kho

2 site: thuan7
13/12/2018 - 

18/12/2018
Đã hoàn thành

Hoàn thành 20/12/2018 chậm 2 ngày do 
thay đổi backgroud cho menu trên trang 
chủ và các templates + hỗ trợ nhập liệu, 
đã check, fix lỗi và upload lên kho

3 site: thuan8
20/12/2018 - 

27/12/2018
Đã hoàn thành Hoàn thành 26/12/2018 sớm 1 ngày, đã 

check, report

4 site: thuan9
27/12/2018 - 

4/1/2019
Đã hoàn thành

Hoàn thành 05/01/2019 muộn 1 ngày, do 
tập chung làm tính năng đặt phòng bằng 
woocommerce

2. Chi tiết công việc:

2.1. Trần Văn Thuân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCÔNG TY TNHH KEYSKY

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG VIỆC THÁNG 12/2018
VÀ

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC TRONG THÁNG 1/2019

Tổng hợp công việc từng các nhân

1. Tổng hợp công việc:

http://thuan6.main.kswebvn.com/
http://thuan7.main.kswebvn.com/
http://thuan8.main.kswebvn.com/
http://thuan9.main.kswebvn.com/


STT Công việc Start - Deadline Tình trạng Ghi chú

1 site: tapstore
10/12/2018 - 

14/12/2018
Đã hoàn thành Hoàn thành 14/12/2018, đã check, còn 

một số lỗi và một số chỗ css chưa hợp lý

2 site: antreass
14/12/2018 - 

24/12/2018
Đã hoàn thành

Hoàn thành 26/12/2018 chậm 2 ngày do 
mới bắt đầu triển khai dự án nên một số 
phần cần xử lý js hơi mất thời gian

3 site: phuc5
27/12/2018 - 

08/01/2019
Đang triển khai

Đã hoàn thành trang chủ, trang chi tiết 
tour,… đang triển khai trang đặt tuor, 
trang gallery, responsive…

STT Công việc Start-Deadline Tình trạng Ghi chú

1 site: hoaloiresort
6/12/2018 - 

10/12/2018
Đã hoàn thành

2 site: tokyoworks

13/12/2018 - 

21/12/2018 Đã hoàn thành

3 site: datxanh
30/12/2018 - 

07/01/2019
Chưa hoàn thành Đã hoàn thành tương đối các phần, còn 

một số phần phức tạp hơn đang triển khai

4

2.4. Trần Xuân Chữ
STT Công việc Start-Deadline Tình trạng Ghi chú

1 site: thagaco
01-12-2018 - 

10/12/2018
Đã hoàn thành

2
site: 

duhockhoinghiep

19/12/2018 - 

26/12/2018
Đã hoàn thành

3

STT Thời gian triển khai dự kiến

1 07/01/2019 - 08/01/2019

2 08/01/2019 - 15/01/2019

3 15/01/2019 - 31/01/2019

2.2. Hạ Đức Phúc

Tiếp tục triển khai theme mẫu đưa vào kho giao diện, mục 
tiêu tối thiểu 2 theme

# Triển khai fix lỗi và sửa đổi giao diện theo report của đội kinh doanh
# Tiếp tục triển khai các mẫu giao diện mở rộng số lượng giao diện trong kho với mục tiêu tối thiểu là 6 mẫu.
# Mục tiêu, kế hoạch công việc từng các nhân sẽ dự kiến được triển khai cụ thể như sau: 

Công việc
kiểm tra, Fix lỗi hoàn thiện theme thuan9 và một số giao 
diện đã hoàn thành trước đó
Kiểm tra fix lỗi, thay đổi giao diện kho theo report của kinh 
doanh

3.1. Trần Văn Thuân

Sửa giao diện, thêm tính năng theo yêu cầu của khách hàng, hỗ trợ nhập liệu

3. Kế hoạch công việc tháng 1/2019

2.3. Nguyễn Văn Chường

Đã chuyển cho bộ phận nhập liệu để 
nhập thông tin cho khách

Đã chuyển cho bộ phận nhập liệu để 
nhập thông tin cho khách

Sửa giao diện, thêm tính năng theo yêu cầu của khách hàng

http://antreass.main.kswebvn.com/
http://hoaloiresort.web1.keyweb.vn/
http://tokyoworks.web1.keyweb.vn/
http://demonhadatxanh.web1.keyweb.vn/
http://thagaco.web1.keyweb.vn/
http://duhockhoinghiep.web1.keyweb.vn/
http://duhockhoinghiep.web1.keyweb.vn/


3.2. Hạ Đức Phúc
STT Thời gian triển khai dự kiến
1 07/01/2019 - 08/01/2019

2 08/01/2019 - 15/01/2019

3 15/01/2019 - 31/01/2019

3.3. Nguyễn Văn Chường
STT Thời gian triển khai dự kiến

1 07/01/2019  - 10/01/2019

2 10/01/2019 - 31/01/2019

3.4. Trần Xuân Chữ
STT Thời gian triển khai dự kiến

1 07/01/2019 - 15/01/2019

2 15/01/2019 - 31/01/2019

Kiểm tra fix lỗi, thay đổi giao diện kho theo report của kinh 
doanh

Tiếp tục triển khai theme mẫu đưa vào kho giao diện, mục 
tiêu tối thiểu 2 theme, hỗ trợ trường làm giao diện khách 
hàng nếu lượng dự án nhiều

Công việc
Tiếp tục triển khai hoàn thành site phuc5
Kiểm tra fix lỗi, thay đổi giao diện kho theo report của kinh 
doanh

Công việc

Công việc

Tiếp tục triển khai theme mẫu đưa vào kho giao diện, mục 
tiêu tối thiểu 2 theme

Hoàn thành site khách hàng datxanh

Hỗ trợ khách hàng, triển khai tích hợp, sửa đổi tính năng 
theo yêu cầu của khách hàng, triển khai giao diện khách 
hàng


