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1. GIỚI THIỆU 

1.1. Mục đích và ý nghĩa của tài liệu 

Tài liệu này được xây dựng nhằm hướng dẫn người dùng là giáo viên chủ nhiệm, giáo 

vụ, giáo viên bộ môn một cách chi tiết từng bước sử dụng các chức năng của hệ thống Quản 

lý nhà trường. 

1.2. Phạm vi tài liệu 

Tài liệu này áp dụng cho hệ thống Quản lý nhà trường. 

Tài liệu này chỉ mô tả các chức năng theo vai trò người dùng là tất cả các giáo viên chủ 

nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo vụ thuộc các trường PTTH, THCS, Tiểu học trên toàn quốc. 

1.3. Các thuật ngữ và từ viết tắt 

Thuật ngữ Định nghĩa Ghi chú 

THCS Trung học cơ sở  

THPT Trung học phổ thông  

BGH Ban giám hiệu  

NSD Người sử dụng  

PHHS Phụ huynh học sinh  

GVCN Giáo viên chủ nhiệm  

GVBM Giáo viên bộ môn  

1.4. Cấu trúc Tài liệu 

Tài liệu này gồm 4 phần và được bố trí như sau:  

- Phần 1: Giới thiệu về tài liệu. 

- Phần 2: Giới thiệu tổng quan về hệ thống Quản lý nhà trường. 

- Phần 3: Giới thiệu các chức năng hệ thống Quản lý nhà trường. 

- Phần 4: Hướng dẫn sử dụng chi tiết các chức năng của hệ thống Quản lý nhà trường. 



PM_QT04_12065_SMAS3.0 – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.3 

BM01.QT.10.TVCG.01                                                                                                             10/409 

2. TỔNG QUAN 

Phần mềm quản lý nhà trường là phân mềm hỗ trợ các nhà trường phổ thông trong các 

công tác quản lý hồ sơ học sinh, hồ sơ giáo viên, quá trình học tập và rèn luyện của học sinh. 

Quá trình công tác, giảng dạy của giáo viên, quản lý các kỳ thi của học sinh. Hệ thống là một 

giải pháp tổng thể và đồng nhất trong việc tin học hóa công tác quản lý học sinh, giáo viên ở 

các nhà trường. 

Hệ thống sẽ đáp ứng được các nghiệp vụ quản lý sau: 

- Quản lý hồ sơ giáo viên. 

- Quản lý công tác giảng dạy của giáo viên. 

- Quản lý hồ sơ học sinh. 

- Quản lý quá trình học tập và rèn luyện của học sinh. 

- Quản lý thi: Quản lý các kỳ thi do nhà trường tổ chức cho học sinh. 

Hệ thống thực hiện phân quyền chức năng đối với từng đối tượng người dùng: Quản 

trị hệ thống, người dùng cấp phòng/sở, người dùng cấp trường ( BGH, giáo viên, giáo vụ, quản 

trị hệ thống ). Tài liệu này đề cập đến các chức năng đối với người dùng là Quản trị cấp trường, 

giáo vụ. 
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3. GIỚI THIỆU CÁC CHỨC NĂNG  

3.1. Hệ thống 
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STT Chức năng Mô tả Đối tượng sử dụng 

I. Thông tin nhà trường 

1  
Thông tin nhà 

trường 
Quản lý thông tin của nhà trường  

Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

II. Thông tin tài khoản 

2  
Thông tin tài 

khoản 

Quản lý thông tin tài khoản của người đang 

đăng nhập, cho phép đổi mật khẩu cho 

account đang đăng nhập 

Các tài khoản: 

QTCT, cán bộ 

III.  Khai báo dữ liệu  

1  Thời gian năm học 
Thiết lập thời gian cho năm học: cả năm, 

từng học kỳ 

Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

2  
Khai báo tổ bộ 

môn  
Khai báo các tổ bộ môn  

Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

3  
Khai báo môn học  

cho trường 

Khai báo các môn học trong năm cho nhà 

trường 

Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

4  Khai báo lớp học Khai báo các lớp học có trong năm 
Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

5  
Khai báo môn học 

cho lớp 
Khai báo các môn học cho từng lớp 

Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

IV. Import dữ liệu 

1  Import giáo viên Import thông tin giáo viên vào hệ thống 
Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

2  Import lớp học Import thông tin lớp học 
Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

3  Import học sinh Import thông tin học sinh 
Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

4  

Import môn học 

cho lớp và phân 

công giảng dạy 

Import thông tin môn học cho lớp và giáo 

viên giảng dạy môn học 

Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

V. Thời khóa biểu 
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STT Chức năng Mô tả Đối tượng sử dụng 

1 Thời khóa biểu Sắp xếp thời khóa biểu cho lớp 
Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

VI. Kết chuyển dữ liệu 

1  Kết chuyển dữ liệu Kết chuyển học sinh lên lớp hoặc lưu ban 
Quản trị hệ thống 

cấp trường 

VII.    Cấu hình hệ thống 

1  
Cấu hình số con 

điểm 
Cấu hình số con điểm trong sổ điểm  

Quản trị hệ thống 

cấp trường 

2  
Cấu hình điểm 

theo đợt 

Cấu hình số con điểm theo đợt trong sổ 

điểm  

Quản trị hệ thống 

cấp trường 

3  
Cấu hình mã tự 

động 

Cấu hình tự động mã học sinh và mã giáo 

viên 

Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

4  
Cấu hình khóa dữ 

liệu 
Khai báo khóa các con điểm, nhận xét   

Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

5 Cấu hình chung 

Cấu hình xếp loại hạnh kiểm, cấu hình tiêu 

chí xếp hạng, cấu hình xem thông tin, cấu 

hình gửi tin nhắn cho PHHS 

Quản trị hệ thống 

cấp trường 

VIII. Quản lý nhóm người dùng 

1  
Quản lý nhóm 

người dùng 

Quản lý các nhóm người dùng có trong hệ 

thống, phân quyền cho các nhóm người 

dùng tương ứng 

Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

IX. Quản lý người dùng 

1 
Quản lý người 

dùng 
Quản lý các người dùng có trong hệ thống 

Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

X. Cấu hình mức thống kê 

1 
Khai báo mức 

thống kê 
Quản lý khai báo các tên mức thống kê 

Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

2 
Cấu hình mức 

thống kê 
Quản lý khai báo chi tiết các mức thống kê 

Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 
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STT Chức năng Mô tả Đối tượng sử dụng 

XI. Lịch sử sử dụng 

1 Lịch sử sử dụng 
Tra cứu lịch sử sử dụng của người dùng 

trong đơn vị. 

Các tài khoản: 

QTCT, cán bộ. 

XII. Giám sát tình hình nhập điểm 

1  
Giám sát tình hình 

nhập điểm 

Thống kê tình hình nhập điểm và danh sách 

học sinh thiếu điểm  

Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

3.2. Học sinh 
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STT Chức năng Mô tả Đối tượng sử dụng 

I. Hồ sơ học sinh 

1  Hồ sơ học sinh 

Quản lý thông tin chi tiết hồ sơ của học 

sinh, cập nhật chuyển trường, thôi học, cá 

biệt, chuyển lớp, miễn giảm môn học cho 

học sinh 

GVCN, nhân viên 

có quyền giáo vụ, 

quản trị hệ thống 

cấp trường 

2  Miễn giảm  Cập nhật miễn giảm môn học cho học sinh 

GVCN, nhân viên 

có quyền giáo vụ, 

quản trị hệ thống 

cấp trường 

3  Cá biệt  Cập nhật học sinh các biệt 

GVCN, nhân viên 

có quyền giáo vụ, 

quản trị hệ thống 

cấp trường 

4  

Tiếp nhận học 

sinh chuyển 

trường 

Tiếp nhận học sinh chuyển trường 

GVCN, nhân viên 

có quyền giáo vụ, 

quản trị hệ thống 

cấp trường 

5  Khen thưởng  Cập nhật khen thưởng cho học sinh 

GVCN, nhân viên 

có quyền giáo vụ, 

quản trị hệ thống 

cấp trường 

6  Kỷ luật  Cập nhật kỷ luật cho học sinh 

GVCN, nhân viên 

có quyền giáo vụ, 

quản trị hệ thống 

cấp trường 

II.  Sổ điểm  

1 Sổ điểm Sổ điểm các môn học của học kỳ, đợt 

GVBM, nhân viên 

có quyền giáo vụ, 

quản trị hệ thống 

cấp trường 

III. Điểm danh 
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STT Chức năng Mô tả Đối tượng sử dụng 

1 Điểm danh Điểm danh cho học sinh 

GVCN, nhân viên 

có quyền giáo vụ, 

quản trị hệ thống 

cấp trường 

IV. Vi phạm 

1 Vi phạm Cập nhật học sinh vi phạm 

GVCN, nhân viên 

có quyền giáo vụ, 

quản trị hệ thống 

cấp trường 

V. Tổng kết điểm 

1 Tổng kết điểm Tổng kết điểm các môn của học sinh 

GVCN, nhân viên 

có quyền giáo vụ, 

quản trị hệ thống 

cấp trường 

2 
Tổng kết điểm và 

xếp loại theo khối 

Tổng kết điểm và xếp loại học sinh theo 

toàn khối 

GVCN, nhân viên 

có quyền giáo vụ, 

quản trị hệ thống 

cấp trường 

3 Điểm thi học kỳ 
Import điểm thi học kỳ hoặc định kỳ của 

lớp 

GVCN, nhân viên 

có quyền giáo vụ, 

quản trị hệ thống 

cấp trường 

VI. Xếp loại hạnh kiểm 

1 
Xếp loại hạnh 

kiểm 

Xếp loại hạnh kiểm cho các học sinh trong 

lớp 

GVCN, nhân viên 

có quyền giáo vụ, 

quản trị hệ thống 

cấp trường 

VII. Xếp loại học sinh 
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STT Chức năng Mô tả Đối tượng sử dụng 

1 Xếp loại học sinh 
Xếp loại, danh hiệu thi đua, thuộc diện cho 

học sinh 

GVCN, nhân viên 

có quyền giáo vụ, 

quản trị hệ thống 

cấp trường 

VIII. Quản lý thông tin tốt nghiệp  

1 
Xét duyệt tốt 

nghiệp 

Xét duyệt tốt nghiệp cho các học sinh cấp 

THCS 

Nhân viên có 

quyền giáo vụ, 

giám thị, quản trị hệ 

thống cấp trường 

2 
Điều kiện dự thi 

tốt nghiệp 

Xét duyệt cho học sinh cấp THPT có đủ 

điều kiện dự thi tốt nghiệp hay không 

Nhân viên có 

quyền giáo vụ, 

giám thị, quản trị hệ 

thống cấp trường 

3 
Cấp bằng tốt 

nghiệp 

Cập nhật thông tin bằng tốt nghiệp cho học 

sinh 

Nhân viên có 

quyền giáo vụ, 

giám thị, quản trị hệ 

thống cấp trường 

IX. Xếp loại thi đua 

1 Xếp loại thi đua Xếp loại thi đua cho các lớp trong trường 

Nhân viên có 

quyền giáo vụ, 

giám thị, quản trị hệ 

thống cấp trường 

X. Quản lý thi lại 

1 
Đăng ký môn thi 

lại 

Đăng ký môn thi lại cho những học sinh 

thuộc diện thi lại 

Nhân viên có 

quyền giáo vụ, 

giám thị, quản trị hệ 

thống cấp trường 

2 
Cập nhật điểm thi 

lại 

Cập nhật điểm thi lại cho học sinh sau khi 

thi lại 

Nhân viên có 

quyền giáo vụ, 

giám thị, quản trị hệ 

thống cấp trường 
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STT Chức năng Mô tả Đối tượng sử dụng 

3 
Xử lý kết quả thi 

lại 

Tổng kết điểm sau khi thi lại và xếp loại 

học sinh sau khi thi lại 

Nhân viên có 

quyền giáo vụ, 

giám thị, quản trị hệ 

thống cấp trường 

XI. Sổ TD CLGD (GVCN) 

1 
Sổ TD CLGD 

(GVCN) 

Chức năng cho phép cập nhật nhận xét, 

đánh giá các môn học, các mặt năng lực, 

phẩm chất của học sinh. 

GVCN, nhân viên 

có quyền giáo vụ 

chủ nhiệm, quản trị 

hệ thống cấp 

trường 

XII. Sổ TD CLGD (GVBM) 

1 
Sổ TD CLGD 

(GVBM) 

Chức năng cho phép cập nhật nhận xét, 

đánh giá các môn học, các mặt năng lực, 

phẩm chất của học sinh. 

GVBM, nhân viên 

có quyền giáo vụ 

bộ môn, quản trị hệ 

thống cấp trường 

3.3. Cán bộ 
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STT Chức năng Mô tả Đối tượng sử dụng 

I. Hồ sơ cán bộ 

1 Hồ sơ cán bộ 

Quản lý thông tin chi tiết hồ sơ của cán bộ, 

cập nhật nghỉ hưu, chuyển công tác cho 

cán bộ 

Nhân viên có 

quyền giáo vụ, 

quản trị hệ thống 

cấp trường 

II. Phân công giảng dạy 

1 
Phân công giảng 

dạy 

Phân công giảng dạy cho các giáo viên 

trong trường 

Nhân viên có 

quyền giáo vụ, 

quản trị hệ thống 

cấp trường 

III.  Phân công giáo vụ  

1 
Phân công giáo 

vụ 

Phân quyền cho cán bộ trong trường là 

GVCN hay GVBM hay quyền giám thị 

Nhân viên có 

quyền giáo vụ, 

quản trị hệ thống 

cấp trường 

IV. Công việc kiêm nhiệm 

1 
Công việc kiêm 

nhiệm 

Cập nhật các công việc kiêm nhiệm, làm 

thay kiêm nhiệm cho cán bộ 

Nhân viên có 

quyền giáo vụ, 

quản trị hệ thống 

cấp trường 

V. Làm thay chủ nhiệm 

1 
Làm thay chủ 

nhiệm 

Cập nhật cán bộ làm thay chủ nhiệm trong 

khoảng thời gian nào đó 

Nhân viên có 

quyền giáo vụ, 

quản trị hệ thống 

cấp trường 

VI. Khen thưởng – Kỷ luật 

1  
Khen thưởng – 

Kỷ luật 

Cập nhật thông tin khen thưởng, kỷ luật 

cho cán bộ 

Nhân viên có 

quyền giáo vụ, 

quản trị hệ thống 

cấp trường 
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STT Chức năng Mô tả Đối tượng sử dụng 

VII. Sáng kiến kinh nghiệm 

1 
Sáng kiến kinh 

nghiệm 

Cập nhật thông tin về sáng kiến kinh 

nghiệm của cán bộ 

Nhân viên có 

quyền giáo vụ, 

quản trị hệ thống 

cấp trường 

VIII. Đánh giá xếp loại 

1 Đánh giá xếp loại Đánh giá xếp loại các cán bộ  

Nhân viên có 

quyền giáo vụ, 

quản trị hệ thống 

cấp trường 

IX. Danh hiệu thi đua 

1 Danh hiệu thi đua Cập nhật danh hiệu thi đua cho các cá nhân 

Nhân viên có 

quyền giáo vụ, 

quản trị hệ thống 

cấp trường 

X. Danh hiệu thi đua tập thể 

1 
Danh hiệu thi đua 

tập thể 

Cập nhật danh hiệu thi đua cho các tổ bộ 

môn trong trường 

Nhân viên có 

quyền giáo vụ, 

quản trị hệ thống 

cấp trường 

3.4. Thi cử 
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STT Chức năng Mô tả Đối tượng sử dụng 

I. Tổ chức thi 

1  Danh sách kỳ thi Tìm kiếm, thêm mới, sửa, xóa các kỳ thi 

Quản trị hệ thống cấp 

trường, nhân viên 

được phân quyền 

chức năng 

2  Danh sách nhóm thi 
Tìm kiếm, thêm mới, sửa, xóa các nhóm 

thi của kỳ thi 

Quản trị hệ thống cấp 

trường, nhân viên 

được phân quyền 

chức năng 

3  Danh sách môn thi 
Tìm kiếm, thêm mới, sửa, xóa các môn thi 

của kỳ thi, nhóm thi 

Quản trị hệ thống cấp 

trường, nhân viên 

được phân quyền 

chức năng 

4  Danh sách thí sinh 
Tìm kiếm, lập danh sách thí sinh, xóa thí 

sinh của nhóm thi, kỳ thi 

Quản trị hệ thống cấp 

trường, nhân viên 

được phân quyền 

chức năng 

5  Đánh số báo danh 
Tìm kiếm, đánh số báo danh cho thí sinh 

của kỳ thi 

Quản trị hệ thống cấp 

trường, nhân viên 

được phân quyền 

chức năng 

6  
Danh sách phòng 

thi 

Tìm kiếm, tạo phòng thi cho thí sinh của 

kỳ thi 

Quản trị hệ thống cấp 

trường, nhân viên 

được phân quyền 

chức năng 

7  Xếp phòng thi 
Tìm kiếm, xếp thí sinh vào các phòng thi 

của kỳ thi 

Quản trị hệ thống cấp 

trường, nhân viên 

được phân quyền 

chức năng 
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8  Danh sách giám thị Tra cứu, tạo mới,  xóa, danh sách giám thị 

Quản trị hệ thống cấp 

trường, nhân viên 

được phân quyền 

chức năng 

9  Phân công giám thị 
Tra cứu, phân công, thêm, thay thế, hoán 

đổi và xóa phân công giám thị 

Quản trị hệ thống cấp 

trường, nhân viên 

được phân quyền 

chức năng 

10  Đánh mã túi thi Đánh mã túi thi cho kỳ thi 

Quản trị hệ thống cấp 

trường, nhân viên 

được phân quyền 

chức năng 

11  Đánh phách Đánh phách các bài thi của kỳ thi 

Quản trị hệ thống cấp 

trường, nhân viên 

được phân quyền 

chức năng 

II. Xử lý kết quả thi 

1  
Thí sinh vi phạm 

quy chế thi 

Tra cứu, thêm sửa, xóa thí sinh vi phạm 

quy chế thi 

Quản trị hệ thống cấp 

trường, nhân viên 

được phân quyền 

chức năng 

2  
Giám thị vi phạm 

quy chế thi 

Tra cứu, thêm sửa, xóa giám thị vi phạm 

quy chế thi 

Quản trị hệ thống cấp 

trường, nhân viên 

được phân quyền 

chức năng 

3  Thí sinh vắng thi Tra cứu, thêm sửa, xóa thí sinh vắng thi 

Quản trị hệ thống cấp 

trường, nhân viên 

được phân quyền 

chức năng 
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4  
Phân công nhập 

điểm 
Phân công giáo viên nhập điểm 

Quản trị hệ thống cấp 

trường, nhân viên 

được phân quyền 

chức năng 

5  Vào điểm thi Nhập điểm cho kỳ thi 

Quản trị hệ thống cấp 

trường, nhân viên 

được phân quyền 

chức năng 

6  
Chuyển điểm thi 

vào sổ điểm 

Chuyển điểm thi cho kỳ thi vào chức năng 

Sổ điểm 

Quản trị hệ thống cấp 

trường, nhân viên 

được phân quyền 

chức năng 

III. Tra cứu kết quả thi 

1 Tra cứu kết quả thi Tra cứu kết quả của kỳ thi 

Quản trị hệ thống cấp 

trường, nhân viên 

được phân quyền 

chức năng 

IV. Báo cáo thống kê 

1  
Danh sách thí sinh 

theo phòng thi 
Danh sách thí sinh theo phòng thi 

Quản trị hệ thống cấp 

trường, nhân viên 

được phân quyền 

chức năng 

2  
Danh sách điểm 

danh 
Danh sách điểm danh 

Quản trị hệ thống cấp 

trường, nhân viên 

được phân quyền 

chức năng 

3  
Danh sách phân 

công giám thị 
Danh sách phân công giám thị 

Quản trị hệ thống cấp 

trường, nhân viên 

được phân quyền 

chức năng 
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4  
Danh sách thí sinh 

vắng thi 
Danh sách thí sinh vắng thi 

Quản trị hệ thống cấp 

trường, nhân viên 

được phân quyền 

chức năng 

5  
Danh sách điểm thi 

theo lớp 
Danh sách điểm thi theo lớp 

Quản trị hệ thống cấp 

trường, nhân viên 

được phân quyền 

chức năng 

6  
Danh sách điểm thi 

theo phòng thi 
Danh sách điểm thi theo phòng thi 

Quản trị hệ thống cấp 

trường, nhân viên 

được phân quyền 

chức năng 

7  
Thống kê điểm thi 

theo lớp 
Thống kê điểm thi theo lớp 

Quản trị hệ thống cấp 

trường, nhân viên 

được phân quyền 

chức năng 

8  
Thống kê điểm thi 

theo giáo viên 
Thống kê điểm thi theo giáo viên 

Quản trị hệ thống cấp 

trường, nhân viên 

được phân quyền 

chức năng 

9  
Thống kê điểm thi 

theo phòng thi 
Thống kê điểm thi theo phòng thi 

Quản trị hệ thống cấp 

trường, nhân viên 

được phân quyền 

chức năng 

3.5. Báo cáo 
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I. Hồ sơ trường 

1 Hồ sơ trường Báo cáo hồ sơ trường 
Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

II. Thống kê gửi Phòng - Sở 

1 
Điểm kiểm tra 

định kỳ 

Gửi số liệu thống kê Điểm kiểm tra định 

kỳ lên Phòng/Sở 

Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

2 
Điểm kiểm tra học 

kỳ 

Gửi số liệu thống kê Điểm kiểm tra học 

kỳ lên Phòng/Sở 

Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

3 Học lực môn 
Gửi số liệu thống kê học lực môn lên 

Phòng/Sở 

Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

4 Hạnh kiểm 
Gửi số liệu thống kê hạnh kiểm lên 

Phòng/Sở 

Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

cấp 2, 3 

5 Học lực 
Gửi số liệu thống kê học lực lên 

Phòng/Sở 

Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

cấp 2, 3 

III. Phiếu báo điểm 

1 In phiếu báo điểm In phiếu báo điểm 
Giáo viên chủ 

nhiệm 

IV. Bảng điểm đợt 

1 

Báo cáo kết quả 

học tập theo đợt, 

học kỳ 

Thống kê kết quả học tập theo đợt/ Thống 

kê kết quả học tập theo kỳ 

Giáo viên chủ 

nhiệm 

V. Bảng điểm của lớp 

1 Bảng điểm của lớp In bảng điểm của lớp 
Giáo viên chủ 

nhiệm 

VI. Thống kê kết quả học tập 

1 
Thống kê kết quả 

học tập 
Thống kê kết quả học tập 

Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

VII. In sổ gọi tên ghi điểm 

1 
In sổ gọi tên và  

ghi điểm 
In sổ gọi tên và ghi điểm 

Giáo viên chủ 

nhiệm 

VIII. Học bạ theo mẫu 

1 
In học bạ học sinh 

theo mẫu 
In học bạ học sinh theo mẫu 

Giáo viên chủ 

nhiệm 

IX. Báo cáo tổng hợp học sinh 

1 
Báo cáo tổng hợp 

học sinh 
Báo cáo tổng hợp học sinh 

Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 
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X. Báo cáo khác 

1 
Tình hình lưu 

chuyển học sinh 
Thống kê sự luân chuyển học sinh 

Giáo viên chủ 

nhiệm 

2 
Tình hình vi phạm 

kỷ luật. 
Thống kê tình hình vi phạm kỷ luật 

Giáo viên chủ 

nhiệm 

3 
Báo cáo kết quả 

khám sức khỏe 
Thống kê kết quả khám sức khỏe 

Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

4 
Báo cáo sơ kết gửi 

SGD 
Báo cáo sơ kết gửi sở giáo dục 

Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

XI. In sổ điểm bộ môn 

1 In sổ điểm bộ môn In sổ điểm bộ môn 
Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

XII. Báo cáo TK cán bộ 

1  
Báo cáo phân công 

giảng dạy 
In báo cáo phân công giảng dạy 

Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

2  

Báo cáo tổng số 

học sinh theo giáo 

viên 

In báo cáo tổng số học sinh theo giáo viên 

Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

3  

Thống kê học lực 

học sinh theo giáo 

viên 

In thống kê học lực học sinh theo giáo viên 

Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

4  
Báo cáo hồ sơ cán 

bộ 
In báo cáo hồ sơ cán bộ 

Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

5  Bảng lương cán bộ In bảng lương cán bộ 
Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

6  

Báo cáo cán bộ 

theo trình độ 

chuyên môn 

In báo cáo cán bộ theo trình độ chuyên 

môn 

Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

XIII. Báo cáo V.Emis 

1 Báo cáo V.Emis Báo cáo V.Emis 
Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

3.6. Y tế 
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1  Sức khỏe ngày Thêm mới/ Sửa/ Xóa sức khỏe ngày 
Quản trị hệ thống 

cấp trường 

2  
Sổ theo dõi sức 

khỏe hàng năm 

Thêm mới/ Sửa/ Xóa thông tin khám 

sức khỏe của học sinh 

Quản trị hệ thống 

cấp trường 

3  
Bệnh truyền 

nhiễm 
Thêm mới/ Sửa/ Xóa bệnh truyền nhiễm 

Quản trị hệ thống 

cấp trường 

4  
Thống kê kết quả 

khám sức khỏe 
Thống kê kết quả khám sức khỏe 

Quản trị hệ thống 

cấp trường 

 

3.7. Liên lạc 

STT Chức năng Mô tả Đối tượng sử dụng 

1 Hộp thư Hộp thư 
Các tài khoản quản 

trị cấp nhà trường 

2 PHHS Gửi thư cho PHHS 
Quản trị hệ thống 

cấp trường 

3 Giáo viên Gửi thư cho giáo viên 
Quản trị hệ thống 

cấp trường 

4 Cấu hình Cấu hình tra cứu thông tin 
Quản trị hệ thống 

cấp trường 

5 Bản tin Cấu hình bản tin 
Quản trị hệ thống 

cấp trường 

6 Nhóm liên lạc Cấu hình nhóm liên lạc 
Quản trị hệ thống 

cấp trường 

7 Quản lý hợp đồng Quản lý hợp đồng 
Quản trị hệ thống 

cấp trường 

8 Thống kê liên lạc 
Thống kê tin nhắn gửi đi của giáo viên 

và PHHS 

Quản trị hệ thống 

cấp trường 

9 Tài khoản Quản lý tài khoản 
Quản trị hệ thống 

cấp trường 
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3.8. Danh mục 

STT Chức năng Mô tả Đối tượng sử dụng 

1  

Lỗi vi phạm quy 

chế thi 

Thêm mới/ Sửa/ Xóa Lỗi vi phạm quy 

chế thi 

Cá Nhân viên có 

quyền giáo vụ, quản 

trị hệ thống cấp 

trường 

2 Loại điểm thi đua 
Thêm mới/ Sửa/ Xóa các loại điểm thi 

đua của trường 

Nhân viên có quyền 

giáo vụ, quản trị hệ 

thống cấp trường 

3 

Sáng kiến kinh 

nghiệm 

Thêm mới/ Sửa/ Xóa sáng kiến kinh 

nghiệm 

Nhân viên có quyền 

giáo vụ, quản trị hệ 

thống cấp trường 

4 

Công việc kiêm 

nhiệm 

Thêm mới/ Sửa/ Xóa công việc kiêm 

nhiệm 

Nhân viên có quyền 

giáo vụ, quản trị hệ 

thống cấp trường 

5 

Khen thưởng – kỷ 

luật 

Thêm mới/Sửa/Xóa hình thức khen 

thưởng, kỷ luật 

Nhân viên có quyền 

giáo vụ, quản trị hệ 

thống cấp trường 

6 Nhóm lỗi vi phạm Thêm mới/Sửa/Xóa nhóm lỗi vi phạm 

Nhân viên có quyền 

giáo vụ, quản trị hệ 

thống cấp trường 

7 Lỗi vi phạm Thêm mới/Sửa/Xóa lỗi vi phạm 

Nhân viên có quyền 

giáo vụ, quản trị hệ 

thống cấp trường 
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4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG: 

4.1. Đăng nhập hệ thống 

Tất cả các đối tượng người dùng muốn thực hiện các chức năng của hệ thống đều phải 

đăng nhập vào hệ thống bằng account đã được cung cấp. 

 

Người dùng nhập thông tin truy cập bao gồm Tên truy cập, Mật khẩu và nhấn vào nút 

Đăng nhập. Hệ thống kiểm tra các dữ liệu hợp lệ: 

- Nếu chưa nhập tên đăng nhập hệ thống thông báo “Thầy/cô chưa nhập tên đăng nhập”. 

- Nếu chưa nhập mật khẩu hệ thống thông báo “Thầy/cô chưa nhập mật khẩu”. 

- Nếu người dùng nhập tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng với tên đăng nhập 

hoặc mật khẩu, hệ thống thông thông báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp 

lệ. Thầy/cô vui lòng kiểm tra lại”. 

- Nếu đăng nhập liên tiếp 5 lần không thành công trở lên (nhập sai tên đăng nhập hoặc 

mật khẩu) hệ thống hiển thị mã xác thực. Khi đó người dùng phải nhập mã xác thực.  

+ Nếu người dùng nhập mã xác thực sai thì hệ thống thông báo “Thầy/cô nhập sai 

mã xác thực”. 

- Nếu là tài khoản trường hệ thống kiểm tra trường đã được kích hoạt sử dụng SMAS, 

nếu trường chưa được kích hoạt sử dụng SMAS hệ thống thông báo “Đơn vị chưa được 

kích hoạt quyền sử dụng SMAS. Thầy/cô liên hệ hotline 19009099 để được hỗ trợ.” 

- Nếu tài khoản đăng nhập chưa được kích hoạt hệ thống thông báo “Tài khoản của thầy 

cô chưa được kích hoạt”. 
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- Nếu tài khoản đăng nhập thất bại quá 5 lần hệ thống thực hiện khóa tài khoản người 

dùng và thông báo “Tài khoản của thầy/cô đã bị khóa. Vui lòng đăng nhập sau 10 phút”. 

- Trong khoảng thời gian dưới 10 phút sau khi hiển thị thông báo người dùng đăng nhập 

đúng tên đăng nhập và mật khẩu thì hệ thống thông báo “Tài khoản của thầy/cô đã bị 

khoá. Vui lòng đăng nhập lại sau x phút y giây.” x, y là số phút giây còn lại còn phải chờ. 

- Sau khoảng thời gian 10 phút kể từ lúc hiển thị thông báo đầu tiên người dùng đăng 

nhập vào hệ thống đúng tên đăng nhập và mật khẩu thì đăng nhập vào bình thường. 

Lưu ý: Tất cả các chức năng chỉ có thể thực hiện nếu người dùng được cấp quyền! 

4.2. Màn hình trang chủ 

Tải khoản quản trị trường khi đăng nhập sẽ hiển thị màn hình trang chủ theo hướng 

thống kê để giúp trường có thể kiểm soát được tình hình dữ liệu trường. 

 

Khi muốn hiển thị thêm thông tin về: 

- Khai báo thông tin 

- Nhập dữ liệu hồ sơ 

- Tình hình nhập điểm 

- Tổng kết điểm 

- Xếp loại hạnh kiểm 

- Xếp loại học sinh 
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Thầy cô di chuột đến vị trí như hình bên dưới và lựa chọn hiển thị thông tin cần thiết 

trên trang chủ: 

 

Phần thông báo là những thông báo của hệ thống hoặc sở phòng gửi tới trường hoặc 

toàn thể giáo viên trên địa bàn quản lý. Để xem chi tiết thông tin thầy cô nhấp chuột phải vào 

một bản tin. 

 

Chi tiết bản tin: 

 

4.3. Đăng xuất hệ thống 

Khi muốn dừng các công việc và thoát khỏi hệ thống, người dùng chỉ cần nhấn chuột 

vào hình đại diện, sau đó nhấn “Thoát” trên menu chương trình để thoát khỏi hệ thống.  
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4.4. Hệ thống 

4.4.1. Thông tin nhà trường 

Chức năng này cho phép người dùng xem và cập nhật thông tin nhà trường.       

 Sửa thông tin nhà trường 

Bước 1: Vào màn hình “Hệ thống » Thông tin nhà trường”, chọn tab “Thông tin nhà 

trường”, hệ thống hiển thị màn hình sửa thông tin trường. 

Bước 2: Nhập thông tin thay đổi (quản trị cấp trường chỉ được phép thay đổi một số 

thông tin của trường). 
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Bước 3: Nhấn nút “Lưu”, hệ thống cập nhật thông tin trường. Nhấn nút “Quay lại” để 

trở về màn hình trước đó. 

Lưu ý: 

+ Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

+ Nhà trường không được chỉnh sửa các thông tin: Khu vực, Tỉnh thành,Quận huyện, 

Đơn vị quản lý, Cấp trường, Loại hình đào tạo, Tên đăng nhập, Loại trường. Các thông 

tin còn lại được phép sửa. 

 Thêm mới thông tin trường phụ 

Chức năng cho phép quản trị cấp trường thêm mới thông tin trường phụ nếu trường có 

điểm trường phụ, trường phụ là trường thuộc quyền quản lý của trường nhưng ở một địa điểm 

khác, các thông tin khai báo cho trường sẽ được áp dụng cho trường phụ. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Hệ thống » Thông tin nhà trường”, chọn tab “Thông 

tin trường phụ”. 

Bước 2: Nhấn nút “Thêm mới”, nhập thông tin trường phụ. 

Bước 3: Nhấn nút “Lưu” để thực hiện thêm mới trường phụ. 

Lưu ý: 

- Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

- Mã trường phụ chỉ được nhập các ký tự: 0 – 9, a – z, A – Z, _, ., -. 
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 Sửa thông tin trường phụ 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Hệ thống » Thông tin nhà trường”, chọn tab “Thông 

tin trường phụ”. 

Bước 2: Nhấn biểu tượng , nhập thông tin thay đổi. 

 

Bước 3: Nhấn nút “Lưu”, hệ thống cập nhật thông tin trường phụ thành công. 

 

Lưu ý: 

- Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

- Mã trường phụ chỉ được nhập các ký tự: 0 – 9, a – z, A – Z, _, ., -. 

- Người dùng có thể thêm mới nhiều trường phụ (nhấn nút “Thêm mới”). 

 Xóa thông tin trường phụ 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Hệ thống » Thông tin nhà trường”, chọn tab “Thông 

tin trường phụ”. 

Bước 2: Nhấn biểu tượng  
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Bước 3: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận xóa thông tin trường phụ. Người dùng 

nếu đồng ý xóa thì nhấn nút “OK” trên hộp thông báo, ngược lại sẽ nhấn nút “Cancel”. 

4.4.2. Thông tin tài khoản 

Chức năng này cho phép người dùng đổi mật khẩu đăng nhập của mình. 

Bước 1: Để thay đổi mật khẩu, Vào màn hình chức năng “Hệ thống » Thông tin tài 

khoản”. Màn hình Đổi mật khẩu hiện ra như sau: 

 

Tại màn hình này để thay đổi mật khẩu, người dùng nhập Mật khẩu hiện tại, mật khẩu  

mới, nhập Xác nhận mật khẩu mới. Nhập xong nhất nút “Lưu” để hoàn thành việc Đổi mật 

khẩu. 

Lưu ý: 

- Xác nhận mật khẩu mới phải trùng với mật khẩu mới. 

- Độ dài mật khẩu tối thiếu phải 8 ký tự (mật khẩu phải có cả chữ và số). 

- Mật khẩu mới không được trùng với mật khẩu cũ. 

4.4.3. Khai báo dữ liệu 

Chức năng này cho phép khai báo dữ liệu đầu năm cho trường. 

 Thời gian năm học 

4.4.3.1.1. Thêm mới thời gian năm học 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Hệ thống » Khai báo dữ liệu”, nhấn nút “Thêm 

mới”. 
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Bước 2:  Nhập các thông tin cần thêm mới, nhấn vào nút “Lưu” để thêm mới thời gian 

năm học hoặc nhấn nút “Đóng” để hủy việc thêm mới và trở về màn hình trước đó. 

 

Lưu ý: Nếu chọn kế thừa từ năm học cũ thì hệ thống sẽ chuyển dữ liệu từ năm học vừa 

kết thúc sang năm học mới. Dữ liệu chuyển gồm: Thông tin lớp học, Thông tin môn học cho 

trường, Thông tin môn học cho lớp, Thông tin khai báo số con điểm. 

4.4.3.1.2. Sửa thời gian năm học 

Bước 1: Tại màn hình “Thời gian năm học”, nhấn vào biểu tượng Sửa  

Bước 2:  Nhập các thông tin cần sửa, nhấn vào nút “Lưu” để hoàn thành việc sửa thời 

gian năm học hoặc nhấn vào nút “Đóng” để hủy việc sửa và trở về màn hình trước đó. 

Lưu ý: 

- Nếu cấu hình năm học  trên sở cho phép trường sửa thời gian năm học thì enable thời 

gian học kỳ I, thời gian học kỳ II. 

- Nếu cấu hình năm học trên sở không cho phép các trường sửa thời gian năm học thì 

disable thời gian học kỳ I, thời gian học kỳ II. 

4.4.3.1.3. Xóa thời gian năm học 

Bước 1: Tại màn hình “Thời gian năm học”, nhấn vào biểu tượng Xóa  
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Bước 2:  Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận lại thông tin xóa thời gian năm học. 

Người dùng nếu đồng ý xóa thì nhấn nút “OK” trên hộp thông báo, ngược lại sẽ nhấn nút 

“Cancel”. 

Lưu ý: Nếu năm học khai báo đã được sử dụng thì không được phép xóa. 

 Khai báo tổ bộ môn 

Chức năng này cho phép người dùng thêm/sửa/xóa tổ bộ môn. 

4.4.3.2.1. Thêm mới tổ bộ môn 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Hệ thống » Khai báo dữ liệu”. Chọn tab “Khai 

báo tổ bộ môn”, nhấn nút “Thêm mới”. 

 

Bước 2:  Nhập các thông tin cần thêm mới, nhấn vào nút “Lưu” để hoàn thành việc 

thêm mới  hoặc nhấn vào nút “Đóng” để hủy việc thêm mới và trở về màn hình trước đó. 

 

4.4.3.2.2. Sửa tổ bộ môn 

Bước 1: Tại màn hình “Khai báo tổ bộ môn”, nhấn vào biểu tượng Sửa  
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Bước 2:  Nhập các thông tin cần sửa, nhấn vào nút Lưu để hoàn thành việc sửa hoặc 

nhấn vào nút Đóng để hủy việc sửa và trở về màn hình trước đó. 

 

4.4.3.2.3. Xóa tổ bộ môn 

Bước 1: Tại màn hình “Khai báo tổ bộ môn”, nhấn vào biểu tượng Xóa Ch 

 

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận lại thông tin xóa tổ bộ môn. Nếu đồng 

ý xóa thì nhấn nút “OK” trên hộp thông báo, ngược lại sẽ nhấn nút “Cancel”. 

Lưu ý: Nếu tổ bộ môn đã có giáo viên thì sẽ không được phép xóa. 
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 Khai báo môn học cho trường 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Hệ thống » Khai báo dữ liệu”. Chọn tab “Khai 

báo môn học cho trường”, chọn Môn học, Loại môn, Kiểu môn, Hệ số HK I, Hệ số HK II, 

nhập Số tiết trên tuần HK I, Số tiết trên tuần HK II. 

Bước 2: Nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin. 

 

Lưu ý:  

- Khi khai báo môn học cho trường thành công, hệ thống sẽ tự động khai báo môn học 

cho các lớp đã có trong khối giống với khai báo cho trường. 

- Những môn học lớp đã khai báo, cột chọn môn sẽ bị ẩn đi, người dùng không bỏ chọn 

được. 

 Khai báo lớp học 

4.4.3.4.1. Thêm mới lớp học 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Hệ thống » Khai báo dữ liệu”, chọn tab “Khai 

báo lớp học”, nhấn nút “Thêm mới”. 
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Bước 2:  Nhập các thông tin cần thêm mới, nhấn chọn biểu tượng để hiển thị màn 

hình chọn giáo viên chủ nhiệm. 

Bước 3: Chọn tổ bộ môn, nhấn nút “Tìm kiếm”, sau đó nhấn vào họ tên giáo viên để 

chọn giáo viên chủ nhiệm cho lớp. 

 

Bước 4: Nhấn vào nút “Lưu” để hoàn thành việc thêm mới hoặc nhấn vào nút “Đóng” 

để hủy việc thêm mới và trở về màn hình trước đó. 
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Lưu ý: Lựa chọn lớp học buổi nào, học mấy buổi trong tuần sẽ ảnh hưởng đến chức 

năng “Điểm danh” của lớp. Chức năng điểm danh sẽ hiển thị buổi học, số ngày học trong tuần 

của lớp dựa theo các mục đã lựa chọn ở chức năng này. 

4.4.3.4.2. Sửa lớp học 

Bước 1: Tại màn hình “Khai báo lớp học”, nhấn vào biểu tượng Sửa  

Bước 2:  Nhập các thông tin cần sửa, nhấn vào nút “Lưu” để hoàn thành việc sửa hoặc 

nhấn vào nút Đóng để hủy việc sửa và trở về màn hình trước đó. 

4.4.3.4.3. Xóa lớp học 

Bước 1: Tại màn hình “Khai báo lớp học”, nhấn vào biểu tượng Xóa  

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận lại thông tin lớp học. Người dùng nếu 

đồng ý xóa thì nhấn nút “OK” trên hộp thông báo, ngược lại sẽ nhấn nút “Cancel”. 

Lưu ý: Chỉ có thể xóa lớp học khi lớp học chưa khai báo học sinh và môn học. 

4.4.3.4.4. Cập nhật số thứ tự lớp học 

Bước 1: Tại màn hình “Khai báo lớp học”, nhập số thứ tự lớp học cho các lớp ở cột 

Thứ tự sắp xếp. 
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Bước 2:  Nhấn nút “Cập nhật STT” để cập nhật STT cho các lớp.  

Lưu ý: Số thứ tự này dùng để sắp xếp danh sách lớp ở các chức năng khác. 

 Khai báo môn học cho lớp 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Hệ thống » Khai báo dữ liệu”. Chọn tab “Khai báo 

môn học cho lớp”. 

Bước 2:  Chọn Khối học, Lớp học, Môn, Loại môn, Kiểu môn, Hệ số HK I, Hệ số HK 

II, nhập Số tiết trên tuần HK I, Số tiết trên tuần HK II, nhấn nút “Lưu”. 

Lưu ý: Có thể chọn nút “Áp dụng cho toàn khối” hoặc “Áp dụng cho toàn trường” 

để áp dụng khai báo môn học cho các lớp trong toàn khối hoặc toàn trường. 
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4.4.4. Import dữ liệu 

Chức năng này cho phép người dùng nhập dữ liệu từ file excel vào hệ thống, sử dụng 

trong trường hợp muốn nhập nhiều dữ liệu cùng lúc. 

 Import giáo viên 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Hệ thống » Import dữ liệu”, chọn tab “Import 

giáo viên”. 

 

Bước 2:  Nhấn “Tải file mẫu” để tải file mẫu về máy. 

Bước 3:  Mở file mẫu, nhập thông tin giáo viên vào file mẫu và lưu lại. Những mục 

bôi màu đỏ là bắt buộc nhập. 

Bước 4:  Tải file thông tin giáo viên đã nhập lên hệ thống: nhấn vào nút “Chọn tập 

tin” và chọn file thông tin giáo viên cần tải lên hệ thống. 

Bước 5:  Nhấn nút “Import” để nhập dữ liệu vào hệ thống. 

 Import lớp học 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Hệ thống » Import dữ liệu”, chọn tab “Import 

lớp học”. 

 

Bước 2:  Nhấn vào “Tải file mẫu” để tải file mẫu về máy. 

Bước 3:  Mở file mẫu, nhập thông tin lớp học vào file mẫu và lưu lại. 

 

Lưu ý:  Những cột tô đỏ là những cột bắt buộc nhập. 

Bước 4:  Tải file thông tin lớp học đã nhập lên hệ thống: nhấn vào nút “Chọn tập tin” 

và chọn file thông tin lớp học cần tải lên hệ thống. 
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Bước 5:  Nhấn nút “Import” để import dữ liệu vào hệ thống. 

 

 Import học sinh 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Hệ thống » Import dữ liệu”, chọn tab “Import 

học sinh”. 

 

Bước 2:  Chọn Khối học muốn import học sinh, nhấn “Tải file mẫu” để tải file mẫu 

về máy. 

Bước 3:  Mở file mẫu, nhập thông tin học sinh vào file mẫu và lưu lại. 

Lưu ý: Những cột tô đỏ là những cột bắt buộc nhập. 

Bước 4:  Tải file thông tin học sinh đã nhập lên hệ thống: nhấn vào nút “Chọn tập tin” 

và chọn file thông tin học sinh cần tải lên hệ thống. 

Bước 5:  Nhấn nút “Import” để nhập dữ liệu vào hệ thống. 

Chú ý: Để sửa thông tin của nhiều học sinh, thầy cô có thể xuất file excel bên chức 

năng Hồ sơ học sinh,  giữ nguyên mã học sinh, sửa lại các thông tin khác của học sinh trong 

file và import được vào hệ thống. Nếu sửa mã học sinh, hệ thống sẽ thêm mới học sinh những 

học sinh đó. 

 Import môn học cho lớp và phân công giảng dạy 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Hệ thống » Import dữ liệu”, chọn “Import môn 

học cho lớp & PC giảng dạy”. 

 

Bước 2:  Nếu trường đã nhập môn học cho lớp thì nhấn “Mẫu import môn học cho 

lớp và phân công giảng dạy (có dữ liệu)” để tải file mẫu có dữ liệu về máy. Nếu trường chưa 
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nhập môn học cho lớp thì nhấn “Mẫu import môn học cho lớp và phân công giảng dạy 

(mẫu trống)” để tải file mẫu chưa có dữ liệu về máy. 

Bước 3:  Mở file mẫu, nhập thông tin học sinh vào file mẫu và lưu lại. 

- Mẫu import môn học cho lớp và phân công giảng dạy (có dữ liệu): Mẫu đã có danh 

sách môn học của lớp, chỉ cần điền thông tin giáo viên giảng dạy. 

 

- Mẫu import môn học cho lớp và phân công giảng dạy (mẫu trống): Mẫu trống, phải 

nhập tất cả thông tin lớp, môn, giáo viên giảng dạy, ... 

Lưu ý:  

- Những cột tô đỏ là những cột bắt buộc nhập. 

- Hai cột Mã GV dạy và Tên GV dạy chỉ cần nhập 1 trong 2 là đủ. 

Bước 4: Nhấn vào nút “Chọn tệp tin” và chọn file thông tin học sinh cần tải lên hệ 

thống. 

Bước 5: Nhấn nút “Import” để nhập dữ liệu vào hệ thống. 

4.4.5. Thời khóa biểu 

Chức năng này cho phép người dùng sắp xếp thời khóa biểu cho các lớp học trong 

trường. 

  Tìm kiếm thời khóa biểu 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Hệ thống » Thời khóa biểu”, chọn Học kỳ, khối, 

lớp, buổi, giáo viên. 
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Bước 2: Nhấn nút Tìm kiếm để tìm thông tin thời khóa biểu. 

- Có thể nhấn  hoặc   để hiện tên giáo viên bộ môn của lớp đó. 

- Màn hình thời khóa biểu khi không hiển thị tên giáo viên bộ môn như sau:  

 

Lưu ý: Tên giáo viên bộ môn được hiển thị theo chức năng “Cán bộ » Phân công 

giảng dạy”. 
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  Lưu thời khóa biểu 

Từ màn hình “Tìm kiếm thời khóa biểu” di chuyển chuột vào các vị trí muốn chỉnh 

sửa sau đó chọn môn. Sau đó nhấn “Lưu” để lưu thông tin. 

 

Lưu ý: Muốn lập được thời khóa biểu thầy/cô cần phải khai báo môn học cho lớp trước. 

Chức năng khai báo môn học cho lớp theo đường dẫn: “Hệ thống » Khai báo dữ liệu » Khai 

báo môn học cho lớp”. 

 Xuất thời khóa biểu 

Từ màn hình “Tìm kiếm thời khóa biểu”, sau khi được kết quả tìm kiếm nhấn “Xuất 

excel” để xuất danh sách thời khóa biểu. 
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- Chúng ta được file excel như sau: 

 

  Import thời khóa biểu 

Bước 1: Từ màn hình “Tìm kiếm thời khóa biểu”, nhấn nút “Import”. 

Màn hình import hiển thị như sau: 
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Bước 2: Nhấn vào “Tải File mẫu” để tải file excel mẫu và điền thông tin đầy đủ. 

Bước 3: Nhấn chọn vào nút “Chọn file” và tìm đến đường dẫn file. Nhấn nút “Import” 

để import dữ liệu. 

4.4.6. Kết chuyển dữ liệu 

Chức năng này cho phép thực hiện chuyển học sinh từ các lớp năm học trước lên lớp 

mới hoặc lưu ban. Chức năng chỉ được phép thực hiện trong thời gian học kỳ I của năm học 

mới. 

Lưu ý: Chỉ khi học sinh của lớp năm học cũ đã được tổng kết, xếp loại học sinh thì mới 

thực hiện kết chuyển được. 

 Kết chuyển lên lớp 

Chức năng cho phép chuyển các học sinh thuộc diện lên lớp của năm học cũ lên lớp 

mới trong năm học mới. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Hệ thống » Kết chuyển dữ liệu”, chọn tab “Kết 

chuyển lên lớp”, chọn khối (năm học trước) muốn kết chuyển. 

Bước 2: Hệ thống hiển thị danh sách các lớp thuộc năm cũ, sĩ số, số lượng học sinh 

thuộc diện lên lớp. Chọn tên lớp chuyển lên, tích chọn  vào các ô của cột kết chuyển tương 

ứng với các lớp cần chuyển. 
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Bước 3: Nhấn nút “Kết chuyển” để chuyển học sinh lên lớp mới. 

Lưu ý: Sau khi kết chuyển, học sinh thuộc diện lên lớp sẽ thuộc danh sách của lớp mới 

đã chọn (trong năm học mới). 

 Kết chuyển lưu ban 

Chức năng cho phép chuyển các học sinh thuộc diện lưu ban của năm học cũ vào lớp 

mới (cùng khối) trong năm học mới. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Hệ thống » Kết chuyển dữ liệu”, chọn tab “Kết 

chuyển lưu ban”, chọn khối, lớp (năm học trước) muốn kết chuyển. 

Bước 2: Hệ thống hiển thị danh sách các học sinh thuộc khối, lớp (năm học cũ) thuộc 

diện lưu ban. 
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Bước 3: Chọn tên lớp (năm học mới) muốn chuyển học sinh vào, tích chọn  vào các 

ô của cột kết chuyển tương ứng với các học sinh cần kết chuyển lưu ban. 

Bước 4: Nhấn nút “Kết chuyển” để chuyển học sinh vào lớp (năm học mới). 

Lưu ý: Sau khi kết chuyển, học sinh sẽ thuộc danh sách của lớp mới đã chọn (trong 

năm học mới). 

 Điều chỉnh kết chuyển 

Chức năng cho phép chuyển học sinh giữa các lớp cùng khối trong trường để cân đối 

số học sinh của các lớp trong khối. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Hệ thống » Kết chuyển dữ liệu”, chọn tab “Điều 

chỉnh kết chuyển”, chọn khối, lớp cần chuyển, lớp chuyển đến. 
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Bước 2: Hệ thống hiển thị danh sách các học sinh tương ứng của từng lớp đã chọn. 

Bước 3: Chọn học sinh của lớp cần chuyển muốn chuyển sang lớp mới và nhấn nút để 

chuyển. Chỉ chuyển được những học sinh chưa có điểm trong lớp. 

 

Lưu ý: Sau khi kết chuyển, học sinh sẽ thuộc danh sách của lớp mới đã chọn. 
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4.4.7. Cấu hình hệ thống 

  Cấu hình số con điểm 

Chức năng này cho phép người dùng thiết lập số điểm miệng, điểm 15 phút, điểm 1 

tiết, điểm học kỳ cho một học kỳ hoặc năm học. Chức năng sổ điểm sẽ hiển thị số cột tương 

ứng với số con điểm được khai báo trong chức năng này và chỉ áp dụng cho cấp THCS, THPT. 

4.4.7.1.1. Thêm mới cấu hình số con điểm 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Hệ thống » Cấu hình hệ thống » Cấu hình số con 

điểm”, nhấn nút “Thêm mới”. 

 

Bước 2: Chọn ngày áp dụng, nhấn vào nút “Tạo mới” để hiển thị màn hình thêm mới 

số con điểm hoặc nhấn vào nút “Hủy bỏ” để hủy việc thêm mới và trở về màn hình trước đó. 

Bước 3: Tại màn hình thêm mới số con điểm thực hiện nhập các thông tin số con điểm. 

Nhấn “Lưu” để kết thúc thêm mới hoặc “Xóa” để xóa đợt áp dụng số con điểm. 

4.4.7.1.2. Sửa cấu hình số con điểm 

Bước 1: Tại màn hình “Cấu hình số con điểm”, chọn Ngày áp dụng. 

 

Bước 2:  Cập nhật thông tin số con điểm. Nhấn “Lưu” để kết thúc cập nhật hoặc “Xóa” 

để xóa đợt áp dụng số con điểm. 
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Lưu ý: Nếu đã nhập điểm cho môn học thì không thể xóa đợt áp dụng số con điểm. 

 Cấu hình điểm theo đợt 

Chức năng này cho phép người dùng thiết lập số điểm miệng, điểm 15 phút, điểm 1 

tiết, điểm học kỳ cho một đợt học. Chức năng sổ điểm theo đợt của đợt tương ứng sẽ hiển thị 

số cột tương ứng với số con điểm được khai báo trong chức năng này. Chức năng này áp dụng 

cho cấp THCS và THPT. 

4.4.7.2.1. Thêm mới cấu hình điểm theo đợt 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Hệ thống » Cấu hình hệ thống » Cấu hình điểm 

theo đợt”, nhấn nút “Thêm mới” để thêm mới đợt cho điểm học kỳ I hoặc học kỳ II. 

 

Bước 2:  Nhập các thông tin cần thêm mới: Tên đợt, Từ ngày, Đến ngày, Số điểm 

miệng, điểm 15 phút, điểm 1 tiết…, nhấn vào nút  để hoàn thành việc thêm mới. 

 

- Chọn vào ô ở cột HK để thêm điểm học kỳ cho đợt đó. Chỉ có đợt cuối cùng mới được 

thêm điểm HK. Nếu có đợt đã có điểm HK thì không được thêm đợt mới. 

- Chọn vào ô ở cột Khoá để khoá đợt. Đợt bị khoá, giáo viên sẽ không được nhập điểm 

của đợt đó. Các con điểm ở học kỳ ứng với đợt bị khoá giáo viên cũng không được 

phép nhập. 

4.4.7.2.2. Sửa cấu hình số con điểm theo đợt 

Bước 1: Tại màn hình “Cấu hình điểm theo đợt”, nhấn vào biểu tượng Sửa  
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Bước 2:  Nhập các thông tin cần sửa: Tên đợt, Từ ngày, Đến ngày, Số điểm miệng, 

điểm 15 phút, điểm 1 tiết, … nhấn vào nút  để hoàn thành việc cập nhật. 

4.4.7.2.3. Xóa cấu hình số con điểm theo đợt 

Bước 1: Tại màn hình “Cấu hình điểm theo đợt”, nhấn vào biểu tượng Xóa  

 

Bước 2:  Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận lại thông tin xóa cấu hình điểm theo 

đợt. Người dùng nếu đồng ý xóa thì nhấn nút “OK” trên hộp thông báo, ngược lại sẽ nhấn nút 

“Cancel”. 

Lưu ý: Nếu đợt đã được nhập điểm thì không được phép xóa. 

 Cấu hình sinh mã tự động 

Chức năng cho phép người dùng khai báo số bắt đầu của mã tự tăng trong cấu hình 

đánh mã tự động do sở khai báo. Chỉ khi trên sở đã cấu hình đánh mã tự động cho học sinh, 

giáo viên thì trường mới có thể thực hiện chức năng này. 

4.4.7.3.1. Đánh mã học sinh 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Hệ thống » Cấu hình hệ thống » Cấu hình sinh mã 

tự động”, Chọn tab “Đánh mã học sinh”. 

Bước 2: Nhập giá trị bắt đầu của mã tự tăng và nhấn “Lưu” để lưu lại thông tin. 
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4.4.7.3.2. Đánh mã giáo viên 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Hệ thống » Cấu hình hệ thống » Cấu hình đánh mã 

tự động”, chọn tab “Đánh mã giáo viên”. 

Bước 2: Nhập giá trị bắt đầu của mã tự tăng và nhấn “Lưu” để lưu lại thông tin. 

 

 Cấu hình khóa điểm cấp 1 

Chức năng cho phép khóa nhập điểm, nhận xét ở chức năng “Sổ TD CLGD (GVCN)” 

và “Sổ TD CLGD (GVBM)” 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Hệ thống » Cấu hình hệ thống » Cấu hình khóa 

điểm”, Chọn khối, màn hình hiển thị như sau: 

 

Bước 2: Chọn các cột điểm/ nhận xét cần khoá cho lớp, nhấn “Lưu” để lưu lại cấu 

hình. 

Lưu ý: 

- Khi thực hiện khóa cột HK thì tất cả các cột ở học kỳ tương ứng đều bị khóa 

- Khi thực hiện khóa ở cột CK thì cột “Nhận xét cuối kỳ, KTĐK CK, Đánh giá” trong 

chức năng “Sổ TD CLGD (GVCN)” và “Sổ TD CLGD (GVBM)” tương ứng sẽ bị 

khóa. 



PM_QT04_12065_SMAS3.0 – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.3 

BM01.QT.10.TVCG.01                                                                                                             57/409 

 Cấu hình khóa điểm (cấp 2,3) 

Chức năng cho phép khóa nhập điểm theo từng học kỳ, từng lớp, từng con điểm cụ thể. 

Cho phép thiết lập cấu hình theo lớp, theo khối và cho toàn trường. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Hệ thống » Cấu hình hệ thống » Cấu hình khóa 

điểm”, Chọn khối, lớp, học kỳ, sau đó chọn các môn, các cột điểm cần khóa, sau đó bấm vào 

nút “Lưu” để lưu lại thông tin khóa nhập điểm. 

Lưu ý:  

- Nếu muốn khóa cho cả khối theo cấu hình khóa hiện tại thì bấm vào nút  “Áp dụng 

cho toàn khối”, nếu muốn áp dụng khóa cho toàn trường theo cấu hình khóa hiện tại 

thì bấm vào nút “Áp dụng cho toàn trường”. 

- Nếu ô cột điểm được tích chọn thì ở chức năng nhập điểm sẽ không cho phép giáo viên 

nhập điểm mà chỉ cho phép quản trị hệ thống cấp trường nhập điểm. 

 

 Cấu hình khóa điểm danh – vi phạm 

Chức năng cho phép khóa điểm danh – vi phạm trong một khoảng thời gian theo từng 

lớp cụ thể. Chức năng này áp dụng cho các cấp TH, THCS, THPT. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Hệ thống » Cấu hình hệ thống » Cấu hình khóa 

điểm danh – vi phạm”, chọn khối. Chức năng này áp dunhj cho các cấp TH, THCS, THPT. 

- Khoá điểm danh – vi phạm cho nhiều lớp: Nhập khoảng ngày tháng, chọn lớp và nhấn 

Lưu để lưu thông tin. 
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- Khoá điểm danh – vi phạm cho 1 lớp: Nhấn Sửa , nhập khoảng ngày tháng, chọn 

điểm danh/ vi phạm và nhấn  để lưu thông tin. 

 

- Nếu ô điểm danh/ vi phạm được khoá trong khoảng thời gian nào thì ở chức năng điểm 

danh/ vi phạm sẽ không cho phép giáo viên nhập điểm danh/ vi phạm trong khoảng 

thời gian đó mà chỉ quản trị hệ thống cấp trường mới được phép nhập. 

 Cấu hình chung 

Chức năng cho phép cấu hình các chức năng chung: Cấu hình xếp loại hạnh kiểm, Cấu 

hình xem thông tin, Cấu hình tin nhắn cho PHHS, Cấu hình tiêu chí xếp hạng. Chức năng này 

áp dụng cho các cấp TH, THCS, THPT. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Hệ thống » Cấu hình hệ thống » Cấu hình 

chung”, Chọn Cấu hình xếp loại hạnh kiểm, Cấu hình xem thông tin, Cấu hình tiêu chí xếp 

hạng, Cấu hình hiển thị chức năng. 

Bước 2: Nhấn “Lưu” để lưu lại thông tin. 
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Lưu ý: 

- Khi chọn cấu hình xếp loại hạnh kiểm, chức năng Xếp loại hạnh kiểm sẽ được áp dụng 

theo cấu hình đã chọn. 

- Khi chọn cấu hình tiêu chí xếp hạng, chức năng xếp loại học sinh sẽ sắp xếp thứ tự học 

sinh trong lớp theo tiêu chí đã chọn, nếu các nhiều tiêu chí được chọn thì sẽ sắp xếp 

theo tứ tự ưu tiên: Học lực, Hạnh kiểm, Trung bình môn. 

- Đối với cấp 1 chỉ có 2 chức năng: cấu hình xem thông tin, cấu hình hiển thị chức năng. 

4.4.8. Quản lý nhóm người  dùng 

Chức năng này cho phép người dùng tìm kiếm, sửa nhóm người dùng, xem người dùng 

trong nhóm người sử dụng và phân quyền cho nhóm người dùng.  

 Tìm kiếm nhóm người dùng 

Vào màn hình chức năng “Hệ thống » Quản lý nhóm người dùng”, nhập các tiêu chí 

cần tìm kiếm, nhấn vào nút “Tìm kiếm”, hệ thống sẽ hiển thị kết quả tương ứng với tiêu chí 

tìm kiếm. 
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 Thêm mới nhóm người dùng 

Bước 1: Tại màn hình “Tìm kiếm nhóm người dùng”, nhấn vào nút “Thêm mới”. 

Bước 2: Nhập các thông tin cần thêm mới nhóm người dùng, nhấn vào nút “Lưu” để 

hoàn thành việc thêm mới nhóm người sử dụng hoặc nhấn vào nút “Đóng” để hủy việc thêm 

mới và trở về màn hình trước đó. 

 

 Sửa nhóm người  dùng 

Bước 1: Tại màn hình “Tìm kiếm nhóm người dùng”, nhấn vào biểu tượng Sửa . 

Bước 2: Nhập các thông tin cần sửa, nhấn vào nút “Lưu” để hoàn thành việc cập nhật 

nhóm người dùng hoặc nhấn vào nút “Đóng” để hủy việc cập nhật và trở về màn hình trước đó. 
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 Xóa nhóm người dùng 

Bước 1: Tại màn hình “Tìm kiếm nhóm người dùng”, nhấn vào biểu tượng . 

 

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận lại thông tin xóa nhóm đã chọn. Người 

dùng nếu đồng ý xóa thì nhấn nút “OK” trên hộp thông báo, ngược lại sẽ nhấn nút “Cancel”. 

 Phân quyền  nhóm người  dùng 

Chức năng này cho phép cấp quyền sử dụng các chức năng trên hệ thống như: xem, 

thêm, sửa, xóa cho nhóm người dùng.  

Bước 1: Tại màn hình “Tìm kiếm nhóm người dùng”, nhấn vào biểu tượng phân 

quyền  

 

Bước 2:  Hệ thống sẽ hiển màn hình phân quyền các chức năng cho nhóm đã chọn, 

chọn quyền cho các chức năng hệ thống rồi bấm “Lưu” để lưu lại quyền cho nhóm, hoặc chọn 

“Quay lại” để hủy việc phân quyền. 
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Lưu ý:  

- Nếu tích vào cột quyền phía sau hệ thống sẽ tự động tích chọn quyền phía trước.  

- Nếu tích vào ô nào thì người dùng thuộc nhóm sẽ có quyền tương ứng với chức năng 

đó. 

4.4.9. Quản lý người dùng 

Tìm kiếm/ Thêm mới / Sửa / Xóa người dùng  là giáo viên. 

 Tìm kiếm người dùng 

Vào màn hình chức năng “Hệ thống » Quản lý người dùng”, nhập các tiêu chí cần 

tìm kiếm, nhấn vào nút “Tìm kiếm”, hệ thống sẽ hiển thị kết quả tương ứng với tiêu chí tìm 

kiếm. 
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 Thêm mới người dùng 

Bước 1: Tại màn hình “Tìm kiếm người dùng”, nhấn vào nút “Thêm mới”. 

Bước 2:  Nhập các thông tin cần thêm mới người dùng cấp trường như tên đăng nhập, 

nhóm người dùng (lưu ý có thể chọn thuộc nhiều nhóm người dùng), nhấn vào nút “Lưu” để 

hoàn thành việc thêm mới người dùng cấp trường hoặc nhấn vào nút “Đóng” để hủy việc thêm 

mới và trở về màn hình trước đó. 
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Lưu ý: 

- Tên đăng nhập đầy đủ = Tiếp đầu ngữ + Tên đăng nhập. 

- Tên đăng nhập phải đủ điều kiện: không có ký tự đặc biệt, bao gồm cả số và chữ, có 

độ dài từ 08 kí tự trở lên. 

Ví dụ: Khi nhập tên đăng nhập cho giáo viên là hanpt và tiếp đầu ngữ là viettel thì khi 

giáo viên đăng nhập hệ thống sẽ sử dụng tên đăng nhập là viettel_hanpt. 

 Sửa người dùng 

Bước 1: Tại màn hình “Tìm kiếm người dùng”, nhấn vào biểu tượng Sửa  

Bước 2:  Nhập các thông tin cần sửa, nhấn vào nút “Lưu” để hoàn thành việc cập người 

dùng cấp trường hoặc nhấn vào nút “Đóng” để hủy việc cập nhật và trở về màn hình trước đó. 
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Lưu ý: 

- Nếu chọn Cấp lại mật khẩu thì hệ thống sẽ tự động cập nhật mật khẩu đăng nhập hệ 

thống của người dùng (sử dụng trong trường hợp người dùng quên mật khẩu đăng nhập 

hệ thống). 

- Nếu người dùng bị khóa tài khoản thì nút Kích hoạt sẽ không được tích, nếu muốn kích 

hoạt lại tài khoản để người dùng có thể tiếp tục đăng nhập hệ thống thì tích chọn Kích 

hoạt. 

 Xóa người dùng 

Bước 1: Tại màn hình “Tìm kiếm người dùng”, nhấn vào biểu tượng Xóa  

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận lại thông tin xóa người dùng cấp 

trường  đã chọn. Người dùng nếu đồng ý xóa thì nhấn nút “OK” trên hộp thông báo, ngược lại 

sẽ nhấn nút “Cancel”. 

4.4.10. Cấu hình mức thống kê 

Chức năng này cho phép người dùng cấu hình các mức thống kê của trường để xuất 

báo cáo theo các mức thống kê đó và chức năng này chỉ sử dụng cho cấp 2, 3. 

 Khai báo mức thống kê 

Chức năng này cho phép người sử dụng thêm, sửa, xóa tên mức thống kê. 
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4.4.10.1.1. Xem khai báo mức thống kê 

Vào màn hình chức năng “Hệ thống » Cấu hình mức thống kê”, chọn “Khai báo mức 

thống kê”. 

 

4.4.10.1.2. Thêm mới khai báo mức thống kê 

Chức năng này cho phép người dùng thêm mới tên mức thống kê, và hệ thống chỉ cho 

thêm khi người dùng  được phân quyền thêm mới chức năng này trở lên. 

Bước 1: Từ màn hình “Khai báo mức thống kê”, nhấn vào “Thêm mới” để thêm mới 

khai báo mức thống kê. 

 

Bước 2: Nhập các thông tin và nhấn “Lưu” để lưu thông tin. Nhấn “Đóng” để thoát 

khỏi màn hình thêm mới. 

Lưu ý:  Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

4.4.10.1.3. Sửa khai báo mức thống kê 

Chức năng này cho phép người dùng sửa khai báo mức thống kê và hệ thống chỉ cho 

sửa khi người dùng được phân quyền sửa chức năng này trở lên. 

Bước 1: Từ màn hình “Khai báo mức thống kê”, nhấn vào hình  để sửa khai báo 

mức thống kê. 
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Bước 2: Nhập các thông tin và nhấn “Lưu” để lưu thông tin thay đổi. Nhấn “Đóng” để 

thoát khỏi màn hình sửa. 

Lưu ý: 

- Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

- Chỉ sửa được các mức thống kê khác mức Chuẩn. 

4.4.10.1.4. Xóa khai báo mức thống kê 

Chức năng này cho phép người dùng xóa khai báo mức thống kê, và hệ thống chỉ cho 

xóa khi người dùng được phân quyền xóa chức năng này. 

Bước 1: Từ màn hình “Khai báo mức thống kê”, tích chọn vào các mức khai báo cần 

xóa và nhấn nút “Xóa”. 

 

Bước 2: Nhấn “Đồng ý” để xác nhận xóa. Nhấn “Hủy bỏ” để thoát khỏi màn hình xóa. 

 

Lưu ý:  Chỉ xóa được các mức thống kê khác mức Chuẩn. 
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 Cấu hình mức thống kê 

Chức năng này cho phép người dùng quản lý chi tiết các mức thống kê mà nhà trường 

khai báo. 

4.4.10.2.1. Xem cấu hình mức thống kê 

Vào màn hình chức năng “Hệ thống » Cấu hình mức thống kê” và chọn Cấu hình 

mức thống kê”. Trong màn hình “Cấu hình mức thống kê” chọn Mức thống kê để xem cấu 

hình chi tiết của mức thống kê. 

 

4.4.10.2.2. Thêm mới cấu hình mức thống kê 

Chức năng này cho phép người dùng thêm mới các mức thống kê và hệ thống chỉ cho 

thêm khi người dùng được phân quyền thêm chức năng này trở lên. 

Bước 1: Từ màn hình “Cấu hình mức thống kê”, nhấn vào “Thêm mới” để thêm mới 

các mức của cấu hình mức thống kê. 
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Bước 2: Nhập các thông tin và nhấn “Lưu” để lưu thông tin.  

Lưu ý: Chỉ thêm mới được cấu hình mức thống kê cho các mức thống kê mà nhà trường 

tự khai báo. 

4.4.10.2.3. Sửa cấu hình mức thống kê 

Chức năng này cho phép người dùng sửa các mức thống kê và hệ thống chỉ cho sửa 

khi  người dùng được phân quyền thêm chức năng này trở lên. 

Bước 1: Từ màn hình “Cấu hình mức thống kê”. 

 

Bước 2: Nhập các thông tin và nhấn “Lưu” để lưu thông tin thay đổi. 
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Lưu ý: Chỉ sửa được cấu hình mức thống kê cho các mức thống kê mà nhà trường tự 

khai báo. 

4.4.10.2.4. Xóa cấu hình mức thống kê 

Chức năng này cho phép người dùng xóa các mức thống kê và hệ thống chỉ cho xóa 

khi  người dùng được phân quyền thêm chức năng này trở lên. 

Bước 1: Từ màn hình “Cấu hình mức thống kê”. 

 

Bước 2: Nhấn biểu tượng   vào các dòng cần xóa và nhấn “Lưu” để lưu thông tin 

thay đổi. 

Lưu ý: Chỉ xóa được cấu hình mức thống kê cho các mức thống kê mà nhà trường tự 

khai báo. 

4.4.11. Lịch sử sử dụng 

Chức năng cho phép người dùng tra cứu lịch sử sử dụng của người dùng trong đơn vị.  

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Hệ thống » Lịch sử sử dụng”. Nhập các thông tin 

tìm kiếm, nhấn “Tìm Kiếm”. 
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Bước 2: Hệ thống hiển thị danh sách lịch sử sử dụng của người dùng theo các tiêu chí 

tìm kiếm đã chọn. 

 

Bước 3: Nhấn chọn “Xuất Excel”. Hệ thống xuất danh sách lịch sử sử dụng của người 

dùng trong đơn vị có dạng như sau: 

 

Lưu ý: 

- Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

- Giá trị “Từ ngày” không được lớn hơn giá trị “Đến ngày”. 

- Giá trị “Đến ngày” không được lớn hơn ngày hiện tại. 

- Mặc định trong năm học hiện tại hiển thị giá trị “Từ ngày” là ngày hiện tại -7, “Đến 

ngày” là ngày hiện tại. 

- Danh sách lịch sử sử dụng trong khoảng thời gian nhỏ hơn hoặc bằng 30 ngày và được 

sắp xếp theo ngày thực hiện giảm dần. 
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4.4.12. Giám sát nhập điểm 

Chức năng cho phép quản trị cấp trường theo dõi tình hình nhập điểm của các khối, 

lớp theo môn học hoặc báo cáo các học sinh thiếu điểm trong trường và có thể xuất dữ liệu ra 

file excel. 

 Thống kê tình hình nhập điểm 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Hệ thống » Giám sát nhập điểm”, chọn Thống 

kê tình hình nhập điểm, nhập các thông tin tìm kiếm, nhấn “Tìm kiếm”. 

 

Bước 2: Hệ thống hiển thị bảng thống kê các điểm đã được nhập đối với từng môn học 

của khối đã chọn trong học kỳ tương ứng. Nếu muốn xuất dữ liệu ra file excel thì nhấn nút 

“Xuất excel”. 

 

 Danh sách học sinh thiếu điểm 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Hệ thống » Giám sát nhập điểm”, chọn Danh 

sách học sinh thiếu điểm, chọn các thông tin tìm kiếm, nhấn “Tìm kiếm”. 
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Bước 2: Hệ thống hiển thị bảng thống kê các học sinh thiếu điểm của khối, lớp đã chọn 

trong học kỳ tương ứng. Nếu muốn xuất dữ liệu ra file excel thì nhấn nút “Xuất excel”. 

4.5.  Học sinh 

4.5.1. Hồ sơ học sinh 

Chức năng này cho phép thêm mới, tra cứu, sửa, xóa, xem thông tin chi tiết hồ sơ học 

sinh hoặc xuất báo cáo danh sách học sinh theo lớp. 

 Hồ sơ 

Từ menu chương trình, nhấn chuột vào chức năng Quản lý học sinh theo đường dẫn  

“Học Sinh » Hồ sơ học sinh » Hồ sơ”. 

4.5.1.1.1. Tìm kiếm hồ sơ học sinh 

Bước 1: Nhập/chọn các tiêu chí cần tìm kiếm. 

Bước 2: Nhấn nút “Tìm kiếm”, hệ thống hiển thị kết quả thỏa mãn tiêu chí tìm kiếm. 

 

Lưu ý: Trạng thái của học sinh bao gồm các trạng thái sau: 

- Đang học: học sinh hiện vẫn đang học trong lớp nào đó. 
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- Đã tốt nghiệp: học sinh đã tốt nghiệp cấp tương ứng. 

- Đã chuyển trường: học sinh đã chuyển sang trường khác. 

- Đã thôi học: học sinh đã thôi học tại trường. 

- Chuyển lớp: học sinh đã chuyển sang lớp khác. 

4.5.1.1.2. Xem hồ sơ học sinh 

Bước 1: Từ màn hình tìm kiếm, nhấn chọn vào Họ và Tên, sau đó nhấn “Xem hồ sơ” 

để xem hồ sơ học sinh. 

 

- Hệ thống sẽ hiển thị thông tin về chi tiết hồ sơ học sinh như hình dưới đây: 

 

Bước 2: Chọn các tab Quá trình học tập, Khen thưởng-kỷ luật, Vi phạm - nghỉ học - 

miễn giảm, kết quả khám sức khỏe định kỳ để xem chi tiết các thông tin tương ứng của học 

sinh. 
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Bước 3: Nhấn “Quay lại” để quay lại màn hình tìm kiếm. 

4.5.1.1.3. Thêm mới hồ sơ học sinh 

Hệ thống cho phép người dùng thêm mới hồ sơ học sinh vào hệ thống. 

Bước 1: Nhấn nút “Thêm mới”, hệ thống sẽ hiển thị màn hình thêm mới hồ sơ học 

sinh. 

Trong đó: Thông tin hồ sơ của học sinh được chia theo hướng gom nhóm các thuộc 

tính liên quan với nhau, gồm 03 cụm thông tin: Thông tin chung, Thông tin cá nhân, Thông 

tin gia đình cụ thể như sau: 

- Thông tin chung: 

 

- Chú ý một số trường bắt buộc nhập sau: 

+ Khối (*): Dữ liệu lấy từ danh mục khối học và theo cấp học đang thực hiện. 

+ Lớp (*): Thông tin lớp được lấy từ khai báo lớp học và theo khối học của năm học 

đang thực hiện. 
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+ Trạng thái (*): Mặc định khi thêm mới là Đang học, trường này không được phép sửa. 

+ Mã học sinh (*): chiều dài tối đa 30 ký tự. Nếu checkbox Sinh mã tự động được 

check, hiển thị mã tự sinh theo quy tắc. 

+ Check box Sinh mã tự động: Phụ thuộc vào Sở có khai báo đánh mã tự động hay 

không. Nếu Sở có khai báo đánh mã tự động và không cho trường sửa mã thì check 

box này sẽ được check chọn và bị mờ. Nếu sở có khai báo đánh mã tự động và cho 

phép trường sửa mã thì check box này được check chọn và không bị mờ. Nếu Sở 

không khai báo đánh mã tự động thì check box này không check chọn và bị mờ. 

Khi check box này được check chọn/bỏ check thì Mã học sinh sẽ bị mờ/ không mờ 

+ Họ và tên (*): chiều dài tối đa 100 ký tự. 

+ Ngày sinh (*): nhập theo định dạng dd/MM/yyyy. 

+ Giới tính (*): Nam, nữ. 

+ Tỉnh thành (*) 

+ Ngày vào trường(*): nhập theo định dạng dd/MM/yyyy. 

+ Hình thức vào trường (*): bao gồm Xét tuyển, Trúng tuyển, Chuyển đến từ trường 

khác. 

+ Nếu loại hình trường là GDTX ở cấp 2, 3 hiển thị các thuộc tính Chứng chỉ ngoại 

ngữ, Chứng chỉ tin học, Hình thức học. Các loại hình trường khác thì không hiển thị. 

- Thông tin cá nhân: 

 

- Thông tin gia đình: 
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Lưu ý: Khi chọn thông tin “Đối tượng chính sách” thì “Chế độ chính sách” và “Hỗ trợ 

chi phí học tập” mới hiển thị. 

Bước 2: Nhập vào các thông tin của học sinh: 

- Nhập các thông tin cần thiết trên màn hình. 

- Nhấn nút  để đính kèm ảnh học sinh vào hồ sơ (nếu có). 

Lưu ý:  

- Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập.  

- Nếu Sở chưa cấu hình sinh mã tự động thì ô sinh mã tự động ở truờng sẽ bị mờ. 

- Nếu Sở đã cấu hình sinh mã tự động: 

+ Cho phép trường tùy chỉnh: ô sinh mã tự động ở trường mặc định đuợc tích chọn 

và cho phép chỉnh sửa. Nếu bỏ chọn ô sinh mã tự động thì trường được phép nhập 

mã học sinh, ngược lại mã học sinh sẽ bị mờ. 

+ Không cho phép trường tùy chỉnh: ô sinh mã tự động ở trường mặc định đuợc tích 

chọn và bị mờ, trường không đuợc phép chỉnh sửa mã học sinh. 

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, nhấn nút “Lưu” để thêm mới hồ 

sơ học sinh. Hệ thống kiểm tra các ràng buộc sau: 

- Hệ thống kiểm tra mã học sinh trong trường đã tồn tại trong hệ thống, nếu mã học sinh 

đã tồn tại hệ thống thông báo “Mã học sinh đã  tồn tại”. 

- Các ràng buộc về ngày, tháng, năm sinh: 

+ Ngày sinh phải nhỏ hơn ngày hiện tại. 

+ Năm sinh phải là số >1900. 

+ Ngày vào đoàn phải lớn hơn ngày vào đội. 

+ Ngày vào đảng phải lớn hơn ngày vào đoàn. 

+ Ràng buộc về số điện thoại: Số điện thoại chỉ được phép nhập số và chiều dài tối 

đa 15 ký tự. 

+ File ảnh phải có định dạng bmp, png, ico, gif, jgp, jpeg và dung lượng file ảnh 

không được lớn hơn 1MB 

Lưu ý:  

- Nhấn nút “Làm lại”, hệ thống sẽ xóa hết các thông tin vừa nhập trên màn hình để 

người dùng nhập lại thông tin mới. 

- Nhấn nút “Quay lại”, hệ thống sẽ tự động quay trở lại trang tìm kiếm hồ sơ. 

- Các học sinh thêm mới sẽ ở cuối danh sách lớp, học sinh sau khi thêm mới mặc định 

được cập nhật sẵn STT. 

- Sau khi thêm mới, trạng thái của học sinh là Đang học. 
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4.5.1.1.4. Sửa thông tin hồ sơ học sinh 

Hệ thống cho phép người sử dụng sửa thông tin hồ sơ học sinh. 

Bước 1: Từ màn hình kết quả tìm kiếm, người dùng nhấn vào Họ và tên tương ứng với 

học sinh cần sửa và chọn Sửa hồ sơ để vào màn hình sửa hồ sơ học sinh. 

 

Lưu ý:  

- Đối với trường giáo dục thường xuyên thì sẽ được chọn các giá trị trong mục được 

khoanh vùng khi sửa hồ sơ học sinh:  Chứng chỉ ngoại ngữ, Chứng chỉ tin học, Hình 

thức học (còn đối với trường không phải là giáo dục thường xuyên sẽ không có các 

mục này). 

- Khi chọn thông tin “Đối tượng chính sách” thì “Chế độ chính sách” và “Hỗ trợ chi phí 

học tập” mới được hiển thị. 

Bước 2:  Nhập các thông tin cần sửa. 
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Lưu ý:  

- Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

- Người dùng không được phép sửa Trạng thái của học sinh. 

- Nếu Sở chưa cấu hình sinh mã tự động thì có thể sửa mã học sinh. Nếu Sở đã cấu hình 

sinh mã tự động: hệ thống kiểm tra Sở có cho phép trường tùy chỉnh hay không. 

+ Cho phép trường tùy chỉnh:  ô sinh mã tự động ở trường mặc định đuợc tích chọn 

và cho phép chỉnh sửa. Nếu bỏ chọn ô sinh mã tự động thì trường được phép nhập 

mã học sinh, ngược lại mã học sinh sẽ bị mờ. 

+  Không cho phép trường tùy chỉnh: ô sinh mã tự động ở trường mặc định được tích 

chọn và bị mờ, trường không đuợc phép chỉnh sửa mã học sinh. 

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, nhấn nút “Lưu” để hoàn tất việc 

nhập thông tin hồ sơ. Nhấn nút “Làm lại”, hệ thống sẽ xóa hết các thông tin vừa thay đổi, hiển 

thị lại thông tin cũ của hồ sơ. Nhấn nút “Quay lại”, hệ thống sẽ tự động quay trở lại trang tìm 

kiếm hồ sơ. 

Lưu ý: 

- Chỉ sửa được các học sinh đang ở trạng thái đang học. 

- Không được phép sửa thông tin Trạng thái học sinh. 

4.5.1.1.5. Xóa hồ sơ học sinh 

Hệ thống cho phép người sử dụng xóa hồ sơ học sinh ra khỏi hệ thống. 

Bước 1: Từ màn hình kết quả tìm kiếm, nhấn chọn vào Họ và tên học sinh, sau đó chọn 

“Xóa hồ sơ” để xóa hồ sơ học sinh đã chọn (như hình bên dưới). 
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Nếu muốn xóa nhiều học sinh một lúc: tích chọn vào ô xóa    tương ứng với những 

những hồ sơ học sinh muốn xóa. Sau đó, nhấn vào nút “Xóa”. 

 

Bước 2: Hệ thống thông báo xác nhận xóa, nhấn “Đồng ý” để thực hiện xóa, nhấn 

“Hủy bỏ” nếu muốn hủy bỏ thao tác xóa.  

Lưu ý: 

- Chỉ cho phép xóa hồ sơ học sinh ở trạng thái “Đang học” và chưa có các thông tin: 

điểm, điểm danh, khen thưởng, kỷ luật, ... 

- Hệ thống chỉ xóa thông tin hồ sơ ở năm học hiện tại, không xóa thông tin ở năm học 

cũ. 

4.5.1.1.6. Chuyển lớp 

Chức năng này cho phép cập nhật lại thông tin hồ sơ cho học sinh chuyển đổi từ lớp 

này sang lớp kia trong cùng một khối trong trường. 

Bước 1: Từ màn hình tìm kiếm học sinh, nhấn chọn Họ và tên học sinh, sau đó nhấn 

chọn “Chuyển lớp” như hình dưới đây. 

 

Bước 2:  Nhập các thông tin: 
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Bước 3: Nhấn nút “Lưu” để hoàn thành việc chuyển lớp cho học sinh. Nhấn “Đóng” 

để hủy cập nhật chuyển lớp. 

Lưu ý: 

- Chỉ cho phép chuyển lớp những học sinh đang có trạng thái là Đang học. 

- Nếu thầy cô chọn giữ lại thông tin học sinh ở lớp cũ: 

+ Sau khi chuyển lớp thành công học sinh ở lớp cũ sẽ chuyển thành trạng thái Chuyển lớp. 

+ Học sinh này ở lớp chuyển đến sẽ có trạng thái Đang học. 

+ Nếu thầy cô không chọn giữ lại thông tin ở lớp cũ thì ở lớp chuyển đến học sinh 

này sẽ có trạng thái là đang học và lớp cũ sẽ mất thông tin học sinh. 

+ Sau khi chuyển lớp thành công, hệ thống kiểm tra nếu Ngày chuyển lớp trong 

khoảng thời gian học kỳ nào thì hệ thống cho phép xem điểm của học kỳ trước đó 

của học sinh ở lớp cũ, điểm của học kỳ chuyển lớp được chuyển về lớp mới tương 

ứng. Ví dụ: học sinh A học kỳ I học tại lớp 6A (đã có đầy đủ thông tin điểm). Học 

sinh A có 1 số điểm ở học kỳ II lớp 6A. Đến giữa học kỳ II chuyển lớp sang lớp 

6B thì Điểm học kỳ II đã có tại lớp 6A được chuyển về lớp 6B. Do đó, tại lớp 6A 

sẽ xem được điểm kỳ I của học sinh A, không xem được điểm kỳ II của học sinh 

A. Tại lớp 6B sẽ xem được toàn bộ điểm của học sinh A. 

+ Học sinh được tiếp nhận vào lớp sẽ đứng cuối trong danh sách học sinh của lớp. 

+ Ngày chuyển lớp phải thuộc thời gian học kỳ chuyển. 

4.5.1.1.7. Chuyển trường 

Chức năng này cho phép người dùng cập nhật chuyển trường cho học sinh. 

Bước 1: Từ màn hình tìm kiếm học sinh, nhấn vào Họ và tên, sau đó chọn “Chuyển 

trường” như hình dưới đây. 
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Bước 2: Nhập các thông tin chuyển trường. 

 

- Nếu học sinh chuyển trường đến trường trong cùng hệ thống smas, tích chọn “Trường 

trong hệ thống”. Sau đó nhập các thông tin tương ứng với trường trong hệ thống. 

- Nếu học sinh chuyển trường đến trường không có trong hệ thống, tích chọn “Trường 

ngoài hệ thống”. Sau đó nhập các thông tin tương ứng với  trường ngoài hệ thống. 

Bước 3: Nhấn nút “Lưu” để hoàn thành việc chuyển trường cho học sinh. Nhấn nút 

“Đóng” để quay lại màn hình tìm kiếm. 

- Sau khi chuyển trường thành công, thầy cô có thể cập nhật lại chuyển trường  bằng 

cách kích chuột vào họ tên học sinh, chọn “Cập nhật chuyển trường”.  
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- Nhập lại thông tin chuyển trường và nhấn “Lưu” để cập nhật lại chuyển trường. Nhấn 

nút “Hủy chuyển trường” nếu muốn hủy chuyển trường cho học sinh. 

 

Lưu ý:  

- Nếu nhấn nút “Đóng” trước khi lưu, hệ thống sẽ không lưu lại thông tin chuyển trường 

đã nhập. 

- Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

- Chỉ cho phép chuyển trường những học sinh đang có trạng thái là Đang học hoặc Đã 

chuyển trường. 

- Sau khi chuyển trường thì trạng thái của học sinh là Đã chuyển trường. 

- Sau khi chuyển trường thành công, hệ thống kiểm tra nếu Ngày chuyển trường trong 

khoảng thời gian học kỳ nào thì hệ thống cho phép xem điểm của học kỳ trước đó của 

học sinh ở trường cũ, nếu học sinh chuyển trường trong hệ thống thì điểm của học kỳ 

chuyển trường được chuyển về trường mới tương ứng. Ví dụ: học sinh A học kỳ I học 

tại trường X (đã có đầy đủ thông tin điểm). Học sinh A có 1 số điểm ở học kỳ II tại 

trường X. Đến giữa học kỳ II chuyển lớp sang trường Y (trong hệ thống) thì Điểm học 

kỳ II đã có tại trường X được chuyển về trường Y. Do đó, tại trường X sẽ xem được 
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điểm kỳ I của học sinh A, không xem được điểm kỳ II của học sinh A. Tại trường Y sẽ 

xem được toàn bộ điểm của học sinh A. 

- Chỉ cho phép sửa/ hủy các thông tin của trẻ chuyển trường khi trường chuyển đến chưa 

thực hiện tiếp nhận trên hệ thống. 

4.5.1.1.8. Cập nhật cá biệt 

Chức năng này cho phép người dùng cập nhật học sinh cá biệt. 

Bước 1: Từ màn hình tìm kiếm học sinh, nhấn vào Họ và tên cần cập nhật cá biệt, sau 

đó chọn “Cập nhật cá biệt” như hình dưới đây. 

 

Bước 2: Nhập các thông tin về Hoàn cảnh gia đình và Đặc điểm tâm lý của học sinh. 

 

Bước 3: Nhấn nút “Lưu” để hoàn thành việc thêm mới học sinh cá biệt. Nhấn nút 

“Đóng” để quay lại màn hình tìm kiếm. 

Lưu ý: 

- Nếu nhấn nút “Đóng” trước khi lưu, hệ thống sẽ không lưu lại thông tin cập nhật cá 

biệt đã nhập. 

- Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

- Chỉ cho phép cập nhật cá biệt những học sinh đang có trạng thái là Đang học. 

- Sau khi cập nhật cá biệt thành công, nếu muốn hủy cá biệt hoặc thêm mới biện pháp 

xử lý, người dùng nhấn chọn họ tên học sinh và chọn lại “Cập nhật cá biệt”. 
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4.5.1.1.9. Cập nhật học sinh thôi học 

Chức năng này cho phép các nhà trường cập nhật học sinh thôi học 

Bước 1: Từ màn hình tìm kiếm học sinh, nhấn chọn Họ và tên học sinh cần thôi học. 

 

Bước 2: Nhấn chọn “Thôi học” hệ thống hiển thị màn hình: 

 

Bước 3: Nhập thông tin: Ngày thôi học, học kỳ, lý do thôi học, ghi chú. 

Bước 4: Nhấn nút “Lưu” để hoàn thành việc cập nhật thôi học cho học sinh. Nhấn nút 

“Đóng” để đóng cửa sổ thêm mới. 

Lưu ý: 

- Nếu nhấn “Đóng” trước khi lưu hệ thống sẽ không lưu lại thông tin. 

- Sau khi cập nhật thành công thì trạng thái học sinh là Đã thôi học. 

- Sau khi cập nhật thôi học thành công, người dùng có thể hủy bỏ thôi học bằng cách 

nhấn vào họ tên học sinh, chọn lại “Cập nhật thôi học” và nhấn “Hủy thôi học”. 

- Cho phép người dùng cập nhật thôi học cho học sinh khi đã hết thời gian năm học, khi 

đó học kỳ thôi học của học sinh được hiển thị là trong hè. 

4.5.1.1.10. Cập nhật miễn giảm 

Chức năng này cho phép người dùng cập nhật môn học được miễn giảm cho học sinh. 

Bước 1: Từ màn hình tìm kiếm học sinh nhấn chọn vào Họ và tên học sinh cần cập 

nhật miễn giảm như hình dưới đây. 
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Bước 2: Nhấn chọn “Cập nhật miễn giảm”, hệ thống hiển thị màn hình: 

 

Bước 3: Nhập thông tin: Đối tượng miễn giảm, Môn miễn giảm và Hình thức miễn 

giảm. 

Bước 4: Nhấn nút “Lưu” để hoàn thành việc cập nhật môn học miễn giảm cho học 

sinh. Nhấn nút “Đóng” để đóng màn hình miễn giảm. 

Lưu ý: 

- Nếu nhấn “Đóng” trước khi lưu hệ thống sẽ không lưu lại thông tin. 

- Chỉ cập nhật miễn giảm cho những học sinh có trạng thái Đang học. 

4.5.1.1.11. Cập nhật khen thưởng 

Chức năng này cho phép người dùng cập nhật khen thưởng cho học sinh. 

Bước 1: Từ màn hình tìm kiếm học sinh nhấn chọn vào Họ và tên học sinh cần cập 

nhật khen thưởng như hình dưới đây. 
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Bước 2: Nhấn chọn “Cập nhật khen thưởng”, hệ thống hiển thị màn hình: 

 

Bước 3: Nhập thông tin: Hình thức khen thưởng, Nơi khen thưởng, Ngày khen thưởng, 

Nội dung khen thưởng. 

Bước 4: Nhấn nút “Lưu” để hoàn thành việc cập nhật khen thưởng cho học sinh. Nhấn 

nút “Đóng” để đóng màn hình khen thưởng. 

Lưu ý: 

- Nếu nhấn nút “Đóng” trước khi lưu hệ thống sẽ không lưu lại thông tin. 

- Chỉ cập nhật khen thưởng cho những học sinh có trạng thái Đang học. 

4.5.1.1.12. Cập nhật kỷ luật 

Chức năng này cho phép người dùng cập nhật kỷ luật cho học sinh cho học sinh. 

Bước 1: Từ màn hình tìm kiếm học sinh nhấn chọn vào Họ và tên học sinh cần cập 

nhật kỷ luật như hình dưới đây.  
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Bước 2: Nhấn chọn “Cập nhật kỷ luật”, hệ thống hiển thị màn hình: 

 

Bước 3: Nhập thông tin: Hình thức kỷ luật, Nơi kỷ luật, Ngày kỷ luật, Nội dung kỷ 

luật. 

Bước 4: Nhấn nút “Lưu” để hoàn thành việc cập nhật kỷ luật cho học sinh. Nhấn nút 

“Đóng” để đóng màn hình kỷ luật. 

Lưu ý: 

- Nếu nhấn nút “Đóng” trước khi lưu hệ thống sẽ không lưu lại thông tin. 

- Chỉ cập nhật kỷ luật cho những học sinh có trạng thái Đang học. 

4.5.1.1.13. Thay đổi STT 

Chức năng này cho phép giáo viên sắp xếp lại thứ tự của học sinh trong lớp. 
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                4.5.1.1.13.1.   Cập nhật STT 

Chức năng này cho phép giáo viên có thể sắp xếp lại thứ tự của học sinh trên hệ thống 

sao cho giống với thứ tự của học sinh trong lớp. 

Bước 1: Từ màn hình tìm kiếm chọn khối, lớp cần sắp xếp lại thứ tự cho học sinh, nhấn 

nút “Tìm kiếm”. 

Bước 2:  Sau đó nhấn Thay đổi STT. 

 

Bước 3: Nhấn giữ học sinh và di chuyển đến vị trí mong muốn, nhấn nút “Cập nhật 

STT” để lưu lại thứ tự của học sinh. 

 

Lưu ý: Chỉ sắp xếp lại STT của học sinh trong cùng một lớp. 

             4.5.1.1.13.2.  Sắp xếp theo ABC 

Chức năng này cho phép nguời dùng có thể sắp xếp lại thứ tự danh sách theo alphabet 

họ tên học sinh theo: tên, họ, tên đệm một cách tự động. 
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Bước 1:  Ở màn hình “Thay đổi STT”, nhấn nút “Sắp xếp ABC” để sắp xếp lại danh 

sách theo thứ tự alphabet họ tên học sinh: tên, họ, đệm. 

 

Bước 2:  Nhấn “Đồng ý” để sắp xếp theo ABC, nhấn “Hủy bỏ” để hủy hành động trên 

và thoát khỏi màn hình thông báo. 

 

4.5.1.1.14. Xuất Excel danh sách học sinh 

Hệ thống cho phép xuất danh sách học sinh theo kết quả tìm kiếm. 

Bước 1:  Chọn khối/ lớp học cần xuất excel, nhấn nút “Tìm kiếm”. 
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Bước 2: Nhấn nút “Xuất Excel”. Hệ  thống xuất danh sách học sinh có dạng như sau: 

 

Lưu ý:  

- Khi trường thực hiện cấu hình xem thông tin trong chức năng “Hệ thống » Cấu hình 

hệ thống » Cấu hình chung”. 

+ Khi cấu hình không cho xem thông tin toàn trường: GVCN, GV phụ trách lớp với 

quyền GVCN: được quyền xem, thêm sửa xóa hồ sơ ở lớp mình chủ nhiệm. Các 

lớp không chủ nhiệm không được quyền xem. 

+ Khi cấu hình cho xem thông tin toàn trường: GVCN, GV phụ trách lớp với quyền 

GVCN: được quyền xem, thêm sửa xóa hồ sơ ở lớp mình chủ nhiệm. Các lớp 

không chủ nhiệm chỉ được quyền xem. 

 Miễn giảm 

Chức năng này cho phép quản lý thông tin học sinh được miễn giảm môn học trong 

năm học. 

4.5.1.2.1. Tìm kiếm miễn giảm 

 Từ menu chương trình, nhấn chuột vào chức năng Miễn giảm theo đường dẫn “Học 

Sinh » Hồ sơ học sinh » Miễn giảm”. 

Từ màn hình chọn khối, lớp, mã học sinh, giới tính. Nhấn nút “Tìm kiếm”. 
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4.5.1.2.2. Cập nhật miễn giảm 

Bước 1: Từ màn hình “Tìm kiếm miễn giảm”, nhấn vào Họ và tên học sinh cần cập 

nhật lại thông tin miễn giảm. 

 

Bước 2: Thay đổi giá trị và nhấn “Lưu” để lưu cập nhật miễn giảm. Nhấn “Đóng” để 

thoát khỏi màn hình cập nhật. 
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4.5.1.2.3. Xóa  miễn giảm 

Bước 1: Từ màn hình “Tìm kiếm miễn giảm”, nhấn chọn vào  để chọn học sinh sau 

đó nhấn “Xóa” để xóa thông tin miễn giảm. 

 

Bước 2: Nhấn “Đồng ý” để xác nhận xóa, nhấn “Hủy bỏ” để thoát khỏi màn hình xóa. 

 

 Cá biệt 

Chức năng này cho phép quản lý thông tin học sinh cá biệt. 

4.5.1.3.1. Tìm kiếm cá biệt 

Từ menu chương trình, nhấn chuột vào chức năng Cá biệt theo đường dẫn  “Học Sinh 

» Hồ sơ học sinh » Cá biệt”.  
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Từ màn hình chọn khối, lớp, mã học sinh, giới tính . Nhấn nút “Tìm kiếm”. 

4.5.1.3.2. Cập nhật cá biệt 

Bước 1: Từ màn hình “Tìm kiếm cá biệt”, nhấn vào Họ và tên học sinh cần cập nhật 

lại thông tin cá biệt của học sinh. 

 

Bước 2: Thay đổi giá trị và nhấn “Lưu” để cập nhật lại thông tin cá biệt của học sinh.  
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Bước 3: Nhấn nút “Thêm mới”, nhấn , nhấn  để thêm mới, cập nhật, xóa theo 

dõi cá biệt. 

Có thể nhấn “Hủy cá biệt” để xóa thông tin cá biệt của học sinh, nhấn “Đóng” để thoát 

khỏi màn hình cập nhật cá biệt. 

4.5.1.3.3. Xóa  cá biệt 

Bước 1: Từ màn hình “Tìm kiếm cá biệt”, nhấn chọn vào  để chọn học sinh sau đó 

nhấn “Xóa” để xóa thông tin cá biệt. 

 

Bước 2: Nhấn “Đồng ý” để xác nhận xóa, nhấn “Hủy bỏ” để thoát khỏi màn hình xóa. 

 

 Tiếp nhận chuyển trường 

Chức năng này cho phép tiếp nhận học sinh từ trường khác trong hệ thống chuyển đến. 

4.5.1.4.1. Tìm kiếm tiếp nhận chuyển trường 

Từ menu chương trình, nhấn chuột vào chức năng Tiếp nhận chuyển trường theo đường 

dẫn  “Học Sinh » Hồ sơ học sinh » Tiếp nhận chuyển trường”. 

Từ màn hình chọn khối, giới tính, mã học sinh, tên học sinh, nhấn nút “Tìm kiếm”. 
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4.5.1.4.2. Tiếp nhận chuyển trường  

Bước 1: Từ màn hình “Tìm kiếm chuyển trường”, chọn lớp muốn tiếp nhận học sinh 

sau đó nhấn nút “Tiếp nhận” để tiếp nhận học sinh. 

 

Lưu ý: Sau khi nhấn tiếp nhận thành công thì học sinh sẽ được chuyển vào lớp được 

tiếp nhận và thứ tự của học sinh sẽ nằm cuối danh sách lớp. 

 Khen thưởng 

Chức năng này cho phép quản lý thông tin khen thưởng của học sinh. 

4.5.1.5.1. Tìm kiếm khen thưởng 

Từ menu chương trình, nhấn chuột vào chức năng Khen thưởng theo đường dẫn  “Học 

Sinh » Hồ sơ học sinh » Khen thưởng”. 

Từ màn hình chọn khối, lớp, mã học sinh, giới tính . Nhấn nút “Tìm kiếm”. 
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4.5.1.5.2. Cập nhật khen thưởng 

Bước 1: Từ màn hình “Tìm kiếm khen thưởng”, nhấn vào Họ và tên học sinh. 

 

Bước 2: Nhấn   cập nhật khen thưởng của học sinh. 
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Bước 3: Nhập thông tin và nhấn Lưu để lưu lại thông tin cập nhật, nhấn “Đóng” để 

thoát khỏi màn hình cập nhật khen thưởng. 

 

4.5.1.5.3. Xóa  khen thưởng 

Bước 1: Từ màn hình “Cập nhật khen thưởng”, nhấn   để xóa thông tin khen 

thưởng  của học sinh. 

 

Bước 2: Nhấn “Đồng ý” để xác nhận xóa, nhấn “Hủy bỏ” để thoát khỏi màn hình xóa. 

 

 Kỷ luật 

Chức năng này cho phép quản lý thông tin kỷ luật của học sinh. 
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4.5.1.6.1. Tìm kiếm kỷ luật 

Từ menu chương trình, nhấn chuột vào chức năng kỷ luật theo đường dẫn “Học Sinh 

» Hồ sơ học sinh » Kỷ luật”. 

Từ màn hình chọn khối, lớp, mã học sinh, giới tính. Nhấn nút “Tìm kiếm”. 

 

4.5.1.6.2. Cập nhật kỷ luật 

Bước 1: Từ màn hình “Tìm kiếm kỷ luật”, nhấn vào Họ và tên học sinh để cập nhật 

lại thông tin kỷ luật của học sinh. 

 

Bước 2: Nhấn   cập nhật kỷ luật của học sinh. 
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Bước 3: Nhập thông tin và nhấn “Lưu” để lưu lại thông tin cập nhật, nhấn “Đóng” để 

thoát khỏi màn hình cập nhật kỷ luật. 

 

4.5.1.6.3. Xóa  kỷ luật 

Bước 1: Từ màn hình “Cập nhật kỷ luật”, nhấn   để xóa thông tin kỷ luật của học 

sinh. 
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Bước 2: Nhấn “Đồng ý” để xác nhận xóa, nhấn “Hủy bỏ” để thoát khỏi màn hình xóa. 

 

 

4.5.2. Sổ điểm 

Chức năng này cho phép người sử dụng quản lý điểm cho các học sinh. 

 Sổ điểm cấp 1 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Học sinh » Sổ điểm”, hệ thống hiển thị màn hình: 

 

Bước 2:  Nhập điểm môn tính điểm/nhận xét cho các học sinh. 

4.5.2.1.1. Sổ điểm môn tính điểm 

Chọn lớp, học kỳ, môn học (là môn tính điểm), hệ thống hiển thị màn hình sổ điểm 

môn tính điểm như hình dưới: 
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Danh sách học sinh được sắp xếp theo STT đã cập nhật ở chức năng Hồ sơ học sinh 

trong lớp, nếu lớp chưa được sắp xếp theo STT thì sắp xếp danh sách học sinh theo alphabet. 

Trong danh sách, vẫn hiển thị các học sinh có trạng thái chuyển trường, chuyển lớp, 

thôi học. Tuy nhiên, hệ thống chỉ hiển thị điểm của các học sinh chuyển trường, chuyển lớp, 

thôi học có ngày chuyển lớn hơn ngày kết thúc học kỳ đang chọn. Các học sinh này được hiển 

thị bằng font màu đỏ trong danh sách. 

Thêm mới/sửa điểm: nhấn chuột vào các ô trong gridview để nhập/sửa điểm cho các 

học sinh.  

- Nếu cột điểm bị khoá thì không được phép nhập/sửa điểm cho cột đó (khoá cột điểm 

của lớp xem trong chức năng Cấu hình khoá dữ liệu cấp 1). 

- Sau khi cập nhật điểm cho học sinh, để lưu lại, thầy cô nhấn nút “Lưu” dưới danh sách. 

Xoá điểm:  

- Để xoá điểm cho học sinh, thầy cô nhấn trực tiếp vào ô điểm muốn xoá để xoá điểm, 

sau đó nhấn nút “Lưu” để lưu lại. 

- Nếu muốn xoá tất cả các cột điểm của học sinh, thầy cô check chọn học sinh đó , 

sau đó nhấn nút “Xoá” bên dưới danh sách. 

Lưu ý: Những cột điểm đã bị khoá, khi xoá sẽ không xoá điểm ở cột điểm đó. 

Xuất excel bảng điểm của lớp: nhấn vào nút “Xuất excel” để xuất ra file bảng điểm 

của lớp. File này dùng để nhập điểm và import vào hệ thống. Những cột điểm nào bị khoá sẽ 

không được phép nhập điểm. 
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Import bảng điểm: file dùng để import điểm vào hệ thống chính là file xuất ra ở trên. 

Thầy cô xuất file excel về máy, nhập điểm trong file sau đó nhấn vào nút “Import”, hệ thống 

sẽ hiển thị màn hình import điểm như hình dưới: 

 

Nhấn vào nút “Chọn file”, thầy cô chọn file vừa nhập điểm ở trên, sau đó nhấn nút 

“Import” để import điểm của học sinh. Nếu file có dữ liệu không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị 

màn hình thông báo: 

 

- Thầy cô nhấn vào nút “Xem dữ liệu trước khi import” để xem các dữ liệu hợp lệ và 

không hợp lệ trong file. 

- Nhấn vào nút “Import dữ liệu hợp lệ” để import các dữ liệu hợp lệ trong file excel. 

4.5.2.1.2. Sổ điểm môn nhận xét 

Chọn lớp, học kỳ, môn học (là môn nhận xét), hệ thống hiển thị màn hình sổ điểm môn 

nhận xét như hình dưới: 

 

Nhập điểm cho học sinh: thầy cô check vào các ô checkbox  của từng cột nhận xét 

của các học sinh.  
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- Cột HK1 được tự động tính khi check ở các cột nhận xét hoặc có thể chọn trực tiếp các 

giá trị trong combobox. 

- Nếu cột nhận xét nào bị khoá thì cột đó sẽ không check được.  

- Nếu khoá cột HK1, HK2 thì tất cả các cột liên quan đến HK1, HK2 sẽ đều không check 

được. 

- Để lưu lại điểm, thầy cô nhấn vào nút “Lưu” dưới danh sách. 

Xuất excel bảng điểm của lớp: nhấn vào nút “Xuất excel” để xuất ra file bảng điểm 

của lớp. File này dùng để nhập điểm và import vào hệ thống. Những cột điểm nào bị khoá sẽ 

không được phép nhập điểm. 

Import bảng điểm: file dùng để import điểm vào hệ thống chính là file xuất ra ở trên. 

Thầy cô xuất file excel về máy, nhập điểm trong file sau đó nhấn vào nút “Import”, hệ thống 

sẽ hiển thị màn hình import điểm như hình dưới: 

 

Nhấn vào nút “Chọn file”, thầy cô chọn file vừa nhập điểm ở trên, sau đó nhấn nút 

“Import” để import điểm của học sinh. Nếu file có dữ liệu không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị 

màn hình thông báo: 

 

- Thầy cô nhấn vào nút “Xem dữ liệu trước khi import” để xem các dữ liệu hợp lệ và 

không hợp lệ trong file. 

- Nhấn vào nút “Import dữ liệu hợp lệ” để import các dữ liệu hợp lệ trong file excel. 

 

Tính năng hỗ trợ: 

Bước 1: Chọn lớp, học kỳ, môn. 

Bước 2: Di chuyển chuột đến  để hiển thị ra các chức năng cần đến tiếp theo cần 

đến bao gồm: 



PM_QT04_12065_SMAS3.0 – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.3 

BM01.QT.10.TVCG.01                                                                                                             106/409 

- Hồ sơ 

- Hạnh kiểm 

- Điểm danh 

- Xếp loại 

 

Khi chọn chức năng nào, hệ thống sẽ chuyển sang 

chức năng đó của lớp, học kỳ tương ứng đã chọn ở chức năng Sổ điểm. 

 Sổ điểm cấp 2,3 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Học sinh » Sổ điểm”, hệ thống hiển thị màn hình: 

 

Bước 2:  Nhập điểm môn tính điểm/nhận xét cho các học sinh. 

4.5.2.2.1. Sổ điểm môn tính điểm theo kỳ  

Chọn lớp, học kỳ, môn học (là môn tính điểm), hệ thống hiển thị màn hình sổ điểm 

môn tính điểm như hình dưới: 
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Danh sách học sinh được sắp xếp theo STT đã cập nhật ở chức năng Hồ sơ học sinh 

trong lớp, nếu lớp chưa được sắp xếp theo STT thì sắp xếp danh sách học sinh theo alphabet.  

Trong danh sách, vẫn hiển thị các học sinh có trạng thái chuyển trường, chuyển lớp, 

thôi học. Tuy nhiên, hệ thống chỉ hiển thị điểm của các học sinh chuyển trường, chuyển lớp, 

thôi học có ngày chuyển lớn hơn ngày kết thúc học kỳ đang chọn. Các học sinh này được hiển 

thị bằng font màu đỏ trong danh sách. 

Thêm mới/sửa điểm: nhấn chuột vào các ô trong gridview để nhập/sửa điểm cho các 

học sinh. 

- Nếu nhập điểm ở cột học kỳ, hệ thống sẽ tự động tính điểm TBM của môn học. 

- Nếu cột điểm bị khoá thì không được phép nhập/sửa điểm cho cột đó (khoá cột điểm 

của lớp xem mục Cấu hình khóa dữ liệu). 

- Sau khi cập nhật điểm cho học sinh, để lưu lại, thầy cô nhấn nút “Lưu” dưới danh sách. 

Xoá điểm: 

- Để xoá điểm cho học sinh, thầy cô nhấn trực tiếp vào ô điểm muốn xoá để xoá điểm, 

sau đó nhấn nút “Lưu” để lưu lại. 

- Nếu muốn xoá điểm theo từng hàng của các học sinh, thầy cô check chọn học sinh đó 

, sau đó nhấn nút “Xoá” bên dưới danh sách. 

- Nếu thầy cô muốn xoá điểm của tất cả các học sinh trong 1 cột, nhấn vào tiêu đề của 

cột đó, hệ thống hiển thị nút “XOÁ ĐIỂM”, nhấn vào nút này thì điểm của cả cột đó 

sẽ bị xoá. 

Lưu ý: Những cột điểm đã bị khoá, khi xoá sẽ không xoá điểm ở cột điểm đó. 
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Xuất excel bảng điểm của lớp: nhấn vào nút “Xuất excel” để xuất ra file bảng điểm 

của lớp. File này dùng để nhập điểm và import vào hệ thống. Những cột điểm nào bị khoá sẽ 

không được phép nhập điểm. 

Import bảng điểm: file dùng để import điểm vào hệ thống chính là file xuất ra ở trên. 

Thầy cô xuất file excel về máy, nhập điểm trong file sau đó nhấn vào nút “Import”, hệ thống 

sẽ hiển thị màn hình import điểm như hình dưới: 

 

- Nhấn vào nút “Chọn file” thầy cô chọn file vừa nhập điểm ở trên, sau đó nhấn nút 

“Import” để import điểm của học sinh. Nếu file có dữ liệu không hợp lệ, hệ thống sẽ 

hiển thị màn hình thông báo: 

 

+ Thầy cô nhấn vào nút “Xem dữ liệu trước khi import” để xem các dữ liệu hợp 

lệ và không hợp lệ trong file. 

+ Nhấn vào nút “Import dữ liệu hợp lệ” để import các dữ liệu hợp lệ trong file 

excel. 

4.5.2.2.2. Sổ điểm môn tính điểm theo đợt 

Chọn lớp, học kỳ, môn học(môn tính điểm), check chọn vào Đợt nhập điểm, chọn đợt, 

hệ thống hiển thị màn hình sổ điểm môn tính điểm theo đợt như hình dưới: 
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Thêm mới/ sửa điểm: nhấn chuột vào các ô trong gridview để nhập/sửa điểm cho các 

học sinh. 

- Khi nhập điểm, hệ thống sẽ tự động tính điểm TBM của đợt. 

- Nếu cột điểm bị khoá thì không được phép nhập/sửa điểm cho cột đó (khoá cột điểm 

của lớp xem mục Cấu hình khóa dữ liệu). 

- Sau khi cập nhật điểm cho học sinh, để lưu lại, thầy cô nhấn nút “Lưu” dưới danh sách. 

Xoá điểm:  

- Để xoá điểm cho học sinh, thầy cô nhấn trực tiếp vào ô điểm muốn xoá để xoá điểm, 

sau đó nhấn nút “Lưu” để lưu lại. 

- Nếu muốn xoá điểm theo từng hàng của các học sinh, thầy cô check chọn học sinh 

, sau đó nhấn nút “Xoá” bên dưới danh sách. 

- Nếu thầy cô muốn xoá điểm của tất cả các học sinh trong 1 cột, nhấn vào tiêu đề của 

cột đó, hệ thống hiển thị nút “XOÁ ĐIỂM”, nhấn vào nút này thì điểm của cả cột đó 

sẽ bị xoá. 

Lưu ý: Những cột điểm đã bị khoá, khi xoá sẽ không xoá điểm ở cột điểm đó. 

Xuất excel bảng điểm của lớp: nhấn vào nút “Xuất excel” để xuất ra file bảng điểm 

theo đợt của lớp. File này dùng để nhập điểm và import vào hệ thống. Những cột điểm nào bị 

khoá sẽ không được phép nhập điểm. 

Import bảng điểm: file dùng để import điểm vào hệ thống chính là file xuất ra ở trên. 

Thầy cô xuất file excel về máy, nhập điểm trong file sau đó nhấn vào nút “Import”, hệ thống 

sẽ hiển thị màn hình import điểm như hình dưới: 
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Nhấn vào nút “Chọn file”, thầy cô chọn file vừa nhập điểm ở trên, sau đó nhấn nút 

“Import” để import điểm cho học sinh.  

4.5.2.2.3. Sổ điểm môn nhận xét theo kỳ 

Chọn lớp, học kỳ, môn học (là môn nhận xét), hệ thống hiển thị màn hình sổ điểm môn 

nhận xét theo kỳ như hình dưới: 

 

Nhập/ sửa điểm cho học sinh: thầy cô nhấn vào các ô điểm để nhập/sửa điểm cho các 

học sinh.  

- Nếu nhập điểm ở cột học kỳ, hệ thống sẽ tự động tính điểm TBM của môn học. 

- Nếu cột điểm bị khoá thì không được phép nhập/ sửa điểm cho cột đó (khoá cột điểm 

của lớp xem mục Cấu hình khóa dữ liệu). 

- Thầy cô có thể nhập điểm Đ/CĐ cho cả 1 cột điểm bằng cách: nhấn vào tiêu đề của cột 

đó, hệ thống hiển thị như hình dưới: 

+ Nhấn vào  Đ/CĐ để nhập điểm cho cả cột đó. 
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+ Sau khi cập nhật điểm cho học sinh, để lưu lại, thầy cô nhấn nút “Lưu” dưới danh 

sách. 

Xoá điểm:  

+ Để xoá điểm cho học sinh, thầy cô nhấn trực tiếp vào ô điểm muốn xoá để xoá 

điểm, sau đó nhấn nút “Lưu” để lưu lại. 

+ Nếu muốn xoá điểm theo từng hàng của các học sinh, thầy cô check chọn học sinh 

đó , sau đó nhấn nút “Xoá” bên dưới danh sách. 

+ Nếu thầy cô muốn xoá điểm của tất cả các học sinh trong 1 cột, nhấn vào tiêu đề 

của cột đó, hệ thống hiển thị nút “XOÁ ĐIỂM”, nhấn vào nút này, điểm của cả 

cột đó sẽ bị xoá. 

Lưu ý: Những cột điểm đã bị khoá, khi xoá sẽ không xoá điểm ở cột điểm đó. 

Xuất excel bảng điểm của lớp: nhấn vào nút “Xuất excel” để xuất ra file bảng điểm 

của lớp. File này dùng để nhập điểm và import vào hệ thống. Những cột điểm nào bị khoá sẽ 

không được phép nhập điểm. 

Import bảng điểm: file dùng để import điểm vào hệ thống chính là file xuất ra ở trên. 

Thầy cô xuất file excel về máy, nhập điểm trong file sau đó nhấn vào nút “Import”, hệ thống 

sẽ hiển thị màn hình import điểm như hình dưới: 

 

- Nhấn vào nút “Chọn file” thầy cô chọn file vừa nhập điểm ở trên, sau đó nhấn nút 

“Import” để import điểm của học sinh. Nếu file có dữ liệu không hợp lệ, hệ thống sẽ 

hiển thị màn hình thông báo: 

 

+ Thầy cô nhấn vào nút “Xem dữ liệu trước khi import” để xem các dữ liệu hợp 

lệ và không hợp lệ trong file. 

+ Nhấn vào nút “Import dữ liệu hợp lệ” để import các dữ liệu hợp lệ trong file 

excel. 
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4.5.2.2.4. Sổ điểm môn nhận xét theo đợt 

Chọn lớp, học kỳ, môn học(là môn nhận xét), check vào Đợt nhập điểm, chọn đợt, hệ 

thống hiển thị màn hình sổ điểm môn nhận xét theo kỳ như hình dưới: 

 

Nhập/sửa điểm cho học sinh: thầy cô nhấn vào các ô điểm để nhập/sửa điểm cho các 

học sinh.  

- Khi nhập 1 ô điểm bất kỳ, hệ thống sẽ tự động tính điểm TBM của môn học. 

- Nếu cột điểm bị khoá thì không được phép nhập/sửa điểm cho cột đó (khoá cột điểm 

của lớp xem mục Cấu hình khóa dữ liệu). 

- Thầy cô có thể nhập điểm Đ/CĐ cho cả 1 cột điểm bằng cách: nhấn vào tiêu đề của cột 

đó, hệ thống hiển thị như hình dưới: 

+ Nhấn vào  Đ/CĐ để nhập điểm cho cả cột đó. 

+ Sau khi cập nhật điểm cho học sinh, để lưu lại, thầy cô nhấn nút “Lưu” dưới danh 

sách. 

Xoá điểm: 

- Để xoá điểm cho học sinh, thầy cô nhấn trực tiếp vào ô điểm muốn xoá để xoá điểm, 

sau đó nhấn nút “Lưu” để lưu lại. 
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- Nếu muốn xoá điểm theo từng hàng của các học sinh, thầy cô check chọn học sinh đó 

, sau đó nhấn nút “Xoá” bên dưới danh sách. 

- Nếu thầy cô muốn xoá điểm của tất cả các học sinh trong 1 cột, nhấn vào tiêu đề của 

cột đó, hệ thống hiển thị nút “XOÁ ĐIỂM”, nhấn vào nút này, điểm của cả cột đó sẽ 

bị xoá. 

Lưu ý: Những cột điểm đã bị khoá, khi xoá sẽ không xoá điểm ở cột điểm đó. 

Xuất excel bảng điểm của lớp: nhấn vào nút “Xuất excel” để xuất ra file bảng điểm 

theo đợt của lớp. File này dùng để nhập điểm và import vào hệ thống. Những cột điểm nào bị 

khoá sẽ không được phép nhập điểm. 

Import bảng điểm: file dùng để import điểm vào hệ thống chính là file xuất ra ở trên. 

Thầy cô xuất file excel về máy, nhập điểm trong file sau đó nhấn vào nút “Import”, hệ thống 

sẽ hiển thị màn hình import điểm như hình dưới: 

 

- Nhấn vào nút “Chọn file” thầy cô chọn file vừa nhập điểm ở trên, sau đó nhấn nút 

“Import” để import điểm của học sinh. Nếu file có dữ liệu không hợp lệ, hệ thống sẽ 

hiển thị màn hình thông báo: 

 

+ Thầy cô nhấn vào nút “Xem dữ liệu trước khi import” để xem các dữ liệu hợp 

lệ và không hợp lệ trong file. 

+ Nhấn vào nút “Import dữ liệu hợp lệ” để import các dữ liệu hợp lệ trong file 

excel. 

 

Tính năng hỗ trợ: 

- Bước 1: Chọn lớp, học kỳ, môn. 

- Bước 2: Di chuyển chuột đến  để hiển thị ra các chức năng cần đến tiếp theo cần 

đến bao gồm: 
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+  Hồ sơ 

+ Xếp loại 

+ Tổng kết điểm 

+  Hạnh kiểm 

+ Điểm danh 

+ Vi phạm 

- Khi chọn chức năng nào, hệ thống sẽ chuyển sang 

chức năng đó của lớp, học kỳ tương ứng đã chọn ở chức năng Sổ điểm. 

4.5.3. Điểm danh 

Chức năng này cho phép người dùng nhập thông tin điểm danh học sinh. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Học sinh » Điểm danh”. 

Bước 2: Chọn các thông tin khối học, lớp học, buổi, ngày muốn điểm danh. 

 

Lưu ý: Ý nghĩa các trường như sau: 

- Các ngày trong tháng: Các ô nhập điểm danh gồm 2 giá trị: P, K(P: học sinh nghỉ có 

phép, K: học sinh nghỉ không phép). Hệ thống hiển thị các ngày từ đầu tháng đến ngày 

hiện tại. 

- K: tổng số ngày nghỉ không phép trong tháng. 

- P: Tổng số ngày nghỉ có phép trong tháng. 

- TS: tổng số ngày nghỉ có phép và không phép trong tháng. 

Bước 3: Có 02 cách điểm danh. 

- Cách 1: Cập nhật thông tin điểm danh trực tiếp từ giao diện 

+ Nhập giá trị điểm danh: P/ K cho học sinh với P là nghỉ học có phép, K là nghỉ học 

không phép. 
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+ Nhấn nút “Lưu”, hệ thống lưu thành công thông tin điểm danh của học sinh. 

- Cách 2: Cập nhật thông tin điểm danh từ file excel 

+ Nhấn nút “Xuất Excel”, hệ thống xuất file thông tin điểm danh của học sinh thuộc 

lớp được chọn. Cập nhật giá trị điểm danh cho học sinh trên file vừa xuất. 

+ Nhấn nút “Nhập file excel”. 

+ Nhấn nút “Browse”, chọn file điểm danh vừa cập nhật. 

o Nhấn nút “Import”, hệ thống cập nhật thông tin điểm danh cho học sinh.  

Lưu ý:  

- Phải chọn đầy đủ thông tin lớp, buổi và ngày mới thực hiện được chức năng điểm danh. 

- Thông tin buổi học sẽ hiển thị tương ứng với buổi học được khai báo trong chức năng 

khai báo lớp học. 

- Những học sinh trạng thái chuyển lớp, chuyển trường, thôi học, đã tốt nghiệp không 

thực hiện điểm danh. 

- Không điểm danh cho học sinh nếu thời gian không thuộc năm học hoặc ngày điểm 

danh lớn hơn ngày hiện tại. 

- Khi trường thực hiện cấu hình xem thông tin trong chức năng “Hệ thống » Cấu hình 

hệ thống » Cấu hình chung”. 

+ Khi không chọn ô   

o GVCN, GV phụ trách lớp với quyền GVCN: được quyền điểm danh ở các lớp 

mình chủ nhiệm. Ở các lớp không chủ nhiệm không được quyền xem. 

o Giáo viên giáo vụ quyền giám thị chỉ được phép thêm điểm danh ở lớp được 

phân công. 

+ Khi chọn ô   

o GVCN, GV phụ trách lớp với quyền GVCN: được quyền điểm danh ở các lớp 

mình chủ nhiệm. Ở các lớp không chủ nhiệm chỉ được quyền xem. 

o Giáo viên giáo vụ quyền giám thị được phép thêm điểm danh ở lớp được phân 

công, các lớp khác chỉ được quyền xem. 

4.5.4. Vi phạm 

Chức năng cho người dùng cập nhật thông tin vi phạm kỷ luật của học sinh. Các bước 

thực hiện: 

Từ menu chương trình, nhấn chuột vào chức năng Vi phạm theo đường dẫn “Học Sinh 

» Vi phạm”. 
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 Tìm kiếm vi phạm 

Bước 1: Nhập các tiêu chí tìm kiếm trên màn hình: 

 

Bước 2: Nhấn nút “Tìm kiếm”. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách kết quả. 

 

Trong đó: 

- Lỗi vi phạm: hiển thị thông tin lỗi vi phạm của học sinh tương ứng trong ngày theo quy 

tắc: [Tên lỗi 1]([số lần vi phạm lỗi 1]), [Tên lỗi 2]([số lần vi phạm lỗi 2]), … 

+ Điểm trừ: tổng số điểm trừ của các lỗi vi phạm trong ngày. 

Lưu ý: Khi trường thực hiện cấu hình xem thông tin trong chức năng “Hệ thống » Cấu 

hình hệ thống » Cấu hình chung”. 

- Khi không chọn ô   

+ GVCN, GV phụ trách lớp với quyền GVCN: được quyền cập nhật vi phạm ở các 

lớp mình chủ nhiệm. Ở các lớp không chủ nhiệm không được quyền xem. 

+ GVBM, GV phụ trách lớp với quyền GVBM: được quyền xem thông tin ở các lớp 

mình dạy. Ở các lớp không dạy không được quyền xem. 

+ Giám thị: được quyền cập nhật vi phạm ở các lớp được phân công. Các lớp khác 

không được phép xem. 

- Khi chọn ô   
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+ GVCN, GV phụ trách lớp với quyền GVCN: được quyền cập nhật vi phạm ở các 

lớp mình chủ nhiệm. Ở các lớp không chủ nhiệm chỉ được quyền xem. 

+ GVBM, GV phụ trách lớp với quyền GVBM: được quyền xem thông tin ở tất cả 

các lớp. 

+ Giám thị: được quyền cập nhật vi phạm ở các lớp được phân công. Các lớp khác 

thì chỉ được xem thông tin. 

 Thêm mới Vi phạm 

Bước 1: Nhấn nút “Thêm mới” tại màn hình chức năng. Màn hình thêm mới hiển thị 

như sau: 

 

Bước 2:  Chọn tên học sinh, ngày và nhập số lần vi phạm tương ứng với các lỗi vi 

phạm. 

 

Bước 3: Nhấn nút “Lưu lại” để thực hiện lưu thông tin vi phạm mới được tạo vào hệ 

thống hoặc nhấn nút “Quay lại” để hủy thao tác thêm mới và trở về màn hình trước. 

Lưu ý: 

- Danh sách Nhóm lỗi vi phạm được thiết lập tại chức năng Danh mục/ Nhóm lỗi vi 

phạm. 

- Danh sách Lỗi vi phạm được thiết lập tại chức năng Danh mục/ Lỗi vi phạm. 

- Điểm trừ được lấy trong chức năng Danh mục/ Lỗi vi phạm. 
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- Tổng điểm trừ  = điểm trừ x số lần vi phạm. 

- Chỉ cho nhập số lần vi phạm là các số nguyên dương. 

- Nếu trong danh mục lỗi vi phạm có cấu hình lỗi tương ứng với điểm danh thì trong 

danh sách lỗi vi phạm người dùng không được nhập lỗi vi phạm cho các lỗi này. 

- Những lỗi vi phạm bị khóa sẽ không được nhập ở đây. 

- Trong 1 ngày 1 lỗi vi phạm học sinh vi phạm nhiều lần thì nhập tăng số lần vi phạm 

của lỗi vi phạm tương ứng. 

- Điểm vi phạm này sẽ bị trừ vào điểm hạnh kiểm của học sinh. 

 Sửa vi phạm 

Bước 1: Nhấn biểu tượng  tại màn hình chức năng, tương ứng với  học sinh cần 

sửa. 

 

Màn hình sửa hiển thị như hình bên dưới, người dùng có thể sửa các thông tin: Lỗi vi 

phạm, Số lần vi phạm. 

 

Bước 2: Nhập các thông tin cần sửa vi phạm bao gồm: Số lần vi phạm của các lỗi vi 

phạm. 
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Bước 3: Nhấn nút “Lưu lại” để thực hiện cập nhật thông tin vi phạm vào hệ thống hoặc 

nhấn nút “Quay lại” để hủy thao tác cập nhật và trở về màn hình trước. 

 Xóa vi phạm 

Bước 1: Nhấn biểu tượng  tại  màn hình chức năng tương ứng với học sinh vi phạm 

cần xóa. Hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại yêu cầu người dùng xác nhận việc xóa vi phạm. 

 

Bước 2: Để xóa vi phạm khỏi hệ thống, người dùng nhấn nút “OK”. Để hủy bỏ thao 

tác xóa, người dùng nhấn nút “Cancel”. 

Lưu ý: Hệ thống chỉ xóa các lỗi vi phạm không liên quan đến điểm danh. 

4.5.5. Tổng kết điểm 

 Tổng kết điểm 

Chức năng này cho phép người dùng tổng kết điểm và xếp loại học sinh theo lớp. Chức 

năng này áp dụng cho khối THCS và THPT. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Học sinh » Tổng kết điểm » Tổng kết điểm”. Hệ 

thống hiển thị màn hình: 

Nếu muốn tổng kết theo đợt thì check chọn vào Tổng kết điểm theo đợt và chọn đợt 

cần tổng kết. 
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Bước 2: Chọn thông tin lớp, học kỳ, đợt (nếu chọn tổng kết điểm theo đợt). Hệ thống 

hiển thị màn hình tổng kết điểm của lớp: 

- Danh sách học sinh được sắp xếp theo STT đã cập nhật ở chức năng Hồ sơ học sinh 

trong lớp, nếu lớp chưa được sắp xếp theo STT thì sắp xếp danh sách học sinh theo 

alphabet.  

- Trong danh sách điểm vẫn hiển thị các học sinh đã chuyển trường, chuyển lớp, thôi 

học. Tuy nhiên, không hiển thị điểm đối với học sinh đã chuyển trường, chuyển lớp, 

thôi học trong học kỳ. Những học sinh đã chuyển trường, chuyển lớp hoặc thôi học 

được hiển thị màu đỏ trong danh sách. 

- Các học sinh thuộc lớp có trạng thái đã tốt nghiệp: Hiển thị dữ liệu điểm. 

- Các cột môn:  hiển thị điểm của các môn trong học kỳ (nếu tổng kết điểm theo học kỳ) 

hoặc trong đợt (nếu chọn tổng kết điểm theo đợt).  

+ Với môn tính điểm hiển thị điểm trung bình môn tương ứng. 

+ Với môn nhận xét hiển thị Đ hoặc CĐ. 

+ Với môn học được miễn giảm toàn phần thì sẽ hiển thị là MG. 

+ Với môn học chưa có điểm trung bình môn thì sẽ hiển thị là CT. 

+ TBCM: điểm trung bình các môn tính điểm. 

+ Học lực: học lực môn của kỳ (nếu tổng kết điểm theo học kỳ) hoặc của đợt (nếu 

chọn tổng kết điểm theo đợt). 
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+ Xếp hạng: hiển thị xếp hạng của học sinh trong lớp 

Bước 3: Nhấn nút “Tổng kết” hệ thống sẽ thực hiện tính điểm TBCM, xét học lực, xếp 

hạng cho học sinh. 

Lưu ý: 

- Hệ thống tính điểm TBCM dựa trên điểm các môn học và hệ số các môn học (được 

cấu hình trong chức năng Khai báo môn học cho lớp). 

- Nếu trong chức năng “Cấu hình hệ thống » Cấu hình chung”, thiết lập xếp hạng dựa 

trên hạnh kiểm thì cần nhập hạnh kiểm trước khi xếp hạng. 

- Học sinh được miễn giảm toàn phần môn học trong học kỳ thì môn học đó sẽ không 

tham gia tính điểm TBCM và xét học lực. 

- Chỉ xét xếp loại học lực các học sinh đang ở trạng thái Đang học. 

- Môn có hệ số môn học là 0 thì không tham gia tính điểm TBCM và xét xếp loại học 

lực. 

- Chỉ được tổng kết điểm khi học kỳ chưa kết thúc. 

- Nếu học sinh có điểm thi lại thì lấy điểm thi lại thay thế điểm TBMCN của môn học 

để thực hiện tổng kết điểm và xét học lực cho học sinh. 

 Tổng kết điểm và xếp loại theo khối 

4.5.5.2.1. Tổng kết điểm theo khối 

Chức năng này cho phép người dùng tổng kết điểm ở tất cả các lớp của một khối. Chức 

năng này áp dụng cho khối THCS và THPT. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Học sinh » Tổng kết điểm » Tổng kết điểm, xếp 

loại theo khối”. Hệ thống hiển thị màn hình 

Nếu muốn tổng kết theo đợt thì check chọn vào Tổng kết điểm theo đợt và chọn đợt 

cần tổng kết. 
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Bước 2: Chọn thông tin khối, học kỳ, đợt(nếu tổng kết theo đợt). 

Lưu ý: 

- Cột Trạng thái thể hiện lớp học đó đã được tổng kết điểm chưa. 

- Lớp học có trạng thái “Chưa tổng kết” thì thông tin “Lần tổng kết gần nhất” và “Số 

học sinh đã tổng kết/tổng số học sinh” để trống. Ô  được hiển thị và tích chọn. 

- Lớp có trạng thái “Đã tổng kết”: 

+ Thông tin “Lần tổng kết gần nhất”: Hiển thị thời gian lần tổng kết gần nhất của lớp. 

+ Thông tin “Số học sinh đã tổng kết/tổng số học sinh”: Hiển thị số học sinh tổng 

kết thành công trên tổng số học sinh của lớp (tổng số học sinh là tính học sinh trạng 

thái đang học và đã tốt nghiệp). 

Bước 3: Tích chọn ô  tương ứng lớp muốn tổng kết (mặc định hệ thống sẽ tích chọn 

các lớp chưa tổng kết điểm). 

Bước 4: Nhấn nút “Tổng kết”, những lớp được tích chọn chuyển sang trạng thái “Đã 

tổng kết”. Hệ thống thực hiện tổng kết cho những lớp này. 

Lưu ý: Những lớp tồn tại học sinh chưa tính điểm trung bình thì hệ thống không cho 

tổng kết điểm. 

4.5.5.2.2. Xếp loại học sinh theo khối 

Chức năng này cho phép người dùng xếp loại học sinh ở tất cả các lớp của một khối. 

Chức năng này áp dụng cho khối THCS và THPT. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Học sinh » Tổng kết điểm » Tổng kết điểm, xếp 

loại theo khối”. Chọn tab “Xếp loại học sinh”. Hệ thống hiển thị màn hình: 

 

Bước 2: Chọn thông tin khối, học kỳ. 

Lưu ý: 

- Cột Trạng thái thể hiện lớp học đó đã được xếp loại học sinh chưa. 
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- Lớp học có trạng thái “Chưa xếp loại” thì thông tin “Lần xếp loại gần nhất” và “Số học 

sinh đã xếp loại/tổng số học sinh” để trống. Ô  được hiển thị và tích chọn. 

- Lớp có trạng thái “Đã xếp loại”: 

+ Thông tin “Lần xếp loại gần nhất”: Hiển thị thời gian lần xếp loại gần nhất của lớp. 

+ Thông tin “Số học sinh đã xếp loại/tổng số học sinh”: Hiển thị số học sinh xếp loại 

thành công trên tổng số học sinh của lớp (tổng số học sinh là tính học sinh trạng 

thái đang học và đã tốt nghiệp). 

Bước 3: Tích chọn ô  tương ứng lớp muốn xếp loại (mặc định hệ thống sẽ tích chọn 

các lớp chưa xếp loại học sinh). 

Bước 4: Nhấn nút “Xếp loại”, những lớp được tích chọn chuyển sang trạng thái “Đã 

xếp loại”. Hệ thống thực hiện xếp loại cho những lớp này. 

Lưu ý: Những lớp tồn tại học sinh chưa xếp loại hạnh kiểm và chưa tổng kết điểm thì 

hệ thống không cho xếp loại học sinh. 

 Điểm thi học kỳ 

Chức năng này cho phép người dùng khối THCS và THPT vào import điểm thi học kỳ 

hoặc các loại điểm định kỳ đã bị khoá của học sinh trong lớp. Các bước thực hiện như sau:  

Bước 1: Vào menu “Học sinh » Tổng kết điểm » Điểm thi học kỳ”. Hệ thống hiển 

thị màn hình:  

 

Bước 2: Chọn Khối học, Lớp học, Học kỳ, Loại điểm, hệ thống sẽ hiển thị màn hình: 
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Lưu ý: 

- Danh sách học sinh được sắp xếp theo số thứ tự như chức năng hồ sơ học sinh. 

- Những học sinh chuyển lớp, chuyển trường, nghỉ học vẫn hiển thị trên danh sách nhưng 

không cho cập nhật điểm. 

Bước 3: Nhấn nút “Xuất excel” để xuất ra file excel có điểm của tất cả các học sinh 

nếu trước đó đã có điểm. Nếu chưa có điểm, có thể dùng file này để nhập kết quả điểm.  

Bước 4: Nhấn nút “Import” để mở cửa sổ import. 

 

Nhấn nút “Duyệt” để chọn đến file điểm đã nhập ở bước 3. Nhấn nút “Import” để hệ 

thống kiểm tra và thực hiện import. Sau khi import thành công, hệ thống sẽ thực hiện Đóng 

cửa sổ import. 

Lưu ý: 

- Chỉ cho phép import file excel có định dạng .xls,.xlsx 

- Dung lượng file import không được lớn hơn 1MB. 

- Chỉ thực hiện import điểm cho các học sinh có trạng thái đang học. 
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- Loại điểm cần import phải không được khóa trong chức năng khóa dữ liệu. 

- Người dùng có thể xóa bớt 1 số cột điểm trên file excel để import 

- Sau khi import thành công, điểm ứng với loại điểm đã import sẽ được cập nhật vào Sổ 

điểm của học sinh. 

4.5.6. Xếp loại hạnh kiểm  

Chức năng này cho phép người dùng đánh giá hạnh kiểm của học sinh theo học kỳ 

hoặc đợt và xuất thông tin hạnh kiểm của học sinh. Chức năng này áp dụng với cấp Tiểu học, 

THCS và THPT. 

Tùy theo quản trị cấp trường cấu hình chức năng xếp loại hạnh kiểm. Có 02 kiểu xếp 

loại hạnh kiểm: Xếp theo học lực và xếp theo vi phạm. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Học sinh » Xếp loại hạnh kiểm”.  

Bước 2: Chọn Lớp học, Học kỳ, Đợt (nếu xếp loại theo đợt). 

- Màn hình đối với cấp Tiểu học: 

 

- Màn hình đối với cấp THCS và THPT (nếu cấu hình xếp loại hạnh kiểm theo vi phạm. 
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Trong đó: 

- Số buổi nghỉ phép: số buổi nghỉ có phép trong học kỳ. 

- Số buổi nghi không phép: Số buổi nghỉ không phép trong học kỳ. 

- Điểm cộng hạnh kiểm (kt): Tổng điểm cộng hạnh kiểm của học sinh trong học kỳ, lấy 

từ thông tin khen thưởng của học sinh. 

- Điểm trừ hạnh kiểm (kl): Tổng điểm trừ hạnh kiểm của học sinh trong học kỳ, lấy từ 

thông tin kỷ luật của học sinh. 

- Điểm trừ vi phạm (vp): tổng điểm trừ vi phạm của các học sinh trong học kỳ, lấy từ 

thông tin vi phạm của học sinh. 

- Tổng điểm: tổng số điểm xét hạnh kiểm của học sinh. Công thức tính: x= m+kt-kl-vp, 

trong đó: 

+ x: tổng điểm 

+ m: điểm max trong thang điểm cấu hình xếp loại hạnh kiểm theo vi phạm (tham 

khảo chức năng cấu hình chung). 

- Màn hình đối với cấp THCS và THPT (nếu cấu hình xếp loại hạnh kiểm theo học lực): 
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- Trong đó: 

+ Số buổi nghỉ phép: số buổi nghỉ có phép trong học kỳ. 

+ Số buổi nghỉ không phép: Số buổi nghỉ không phép trong học kỳ. 

+ Học lực: học lực của học sinh trong kỳ. 

+ Nhận xét đánh giá: lấy thông tin từ nhận xét của giáo viên ở môn Giáo dục công 

dân. 

Bước 3: Xếp loại hạnh kiểm theo 02 cách sau: 

- Cách 1: Nhập thông tin hạnh kiểm và nhấn nút “Lưu” để lưu lại thông tin hạnh kiểm. 

Cách này áp dụng cho cả cấp Tiểu học, THCS, THPT. 

+ Đối với cấp Tiểu học: Nếu hoàn thành >= 50% tổng nhiệm vụ (số tích  trên 

tổng số >=50%) thì hệ thống tự động xếp loại HK cho học sinh là Đ, nếu không 

thì xếp loại HK cho học sinh là CĐ. Sau đó, nhấn nút “Lưu”. 

+ Đối với cấp THCS, THPT: Chọn loại HK cho học sinh (Tốt, Khá, Trung Bình, 

Yếu) và nhấn nút “Lưu”. 

- Cách 2: Xếp loại hạnh kiểm tự động cho học sinh. Cách này chỉ áp dụng cho cấp THCS 

và THPT. 

+ Nếu cấu hình xếp loại hạnh kiểm theo Học lực (tại chức năng Cấu hình chung): 

nhấn nút “Xếp loại”, hệ thống sẽ tự động xếp loại hạnh kiểm dựa trên học lực của 

học sinh. Sau đó nhấn nút “Lưu” để lưu lại xếp loại hạnh kiểm. 
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+ Nếu cấu hình xếp loại hạnh kiểm theo Vi phạm (tại chức năng Cấu hình chung): 

nhấn nút “Xếp loại”, hệ thống sẽ tự động xếp loại hạnh kiểm dựa trên điểm hạnh 

kiểm của học sinh (bao gồm điểm cộng/ trừ do khen thưởng/ kỷ luật, vi phạm của 

học sinh). Sau đó nhấn nút “Lưu” để lưu lại xếp loại hạnh kiểm. 

Lưu ý:  

- Nếu muốn xếp loại hạnh kiểm theo đợt thì hãy check chọn Hạnh kiểm theo đợt và chọn 

đợt cần xếp. 

- Nếu xếp loại hạnh kiểm theo Vi phạm: khi điểm dùng để xét hạnh kiểm <= min thì HK 

sẽ là Kém, nếu điểm > điểm max thì HK là Tốt (min, max là giá trị điểm nhỏ nhất và 

lớn nhất trong thang điểm cấu hình xếp loại hạnh kiểm theo vi phạm). 

- Chỉ cho phép xếp loại HK các học sinh đang ở trạng thái Đang học. 

- GVCN và GV có quyền chủ nhiệm chỉ được xếp loại HK khi học kỳ chưa kết thúc. 

- Hạnh kiểm được hiển thị trên màn hình là T, K TB, Y thay cho Tốt, Khá, Trung bình, 

Yếu. 

- Đối với học sinh Tiểu học, HK học kỳ II là HK cả năm của học sinh 

- Nếu học sinh nghỉ nhiều buổi ở cùng một ngày thì sẽ tính là nghỉ một lần và lấy giá trị 

P hay K của buổi đầu tiên ưu tiên theo thứ tự sáng/ chiều/ tối. 

- Nhận xét đánh giá: Thầy/ cô nhập trực tiếp nội dung nhận xét của học sinh và nhấn 

“Lưu” để lưu nhận xét, nếu chưa lưu mà nhấn “Xếp loại” hoặc chọn màn hình chức 

năng khác thì nội dung nhận xét sẽ bị mất. Có thể chọn “Toàn lớp” để đánh giá các 

học sinh cùng một nội dung. 

4.5.7. Xếp loại học sinh 

Chức năng này cho phép xếp loại danh hiệu thi đua và xét diện cho học sinh. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Học sinh » Xếp loại học sinh”.  

Bước 2: Chọn các thông tin: Lớp học, Học kỳ. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình như sau: 

- Màn hình xếp loại học sinh của cấp Tiểu học: 
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- Màn hình xếp loại học sinh cấp THCS và THPT (trong học kỳ): 

 

- Màn hình xếp loại học sinh cấp THCS và THPT (cả năm): 



PM_QT04_12065_SMAS3.0 – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.3 

BM01.QT.10.TVCG.01                                                                                                             130/409 

 

Bước 3: Nhấn nút “Xếp loại”. 

Đối với học sinh Tiểu học: 

- Học kỳ I: hệ thống tự động xếp loại giáo dục và Danh hiệu thi đua cho học sinh trong 

học kỳ. Xếp loại giáo dục theo các loại: Giỏi, Khá, Trung bình và Yếu. Xếp loại Danh 

hiệu thi đua theo các loại: Học sinh giỏi và Học sinh tiên tiến. 

+ Xếp loại giáo dục: 

o Xếp loại Giỏi: Những học sinh được xếp hạnh kiểm loại Đ, đồng thời HLM.N 

của các môn học đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét đạt loại Giỏi và 

HLM.N của các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Hoàn thành (A). 

o Xếp loại Khá: Những học sinh được xếp hạnh kiểm loại Đ, đồng thời HLM.N 

của các môn học đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét đạt loại Khá trở lên 

và HLM.N của các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Hoàn thành (A). 

o Xếp loại Trung bình: Những học sinh được lên lớp thẳng nhưng chưa đạt loại 

Khá, loại Giỏi. Xếp loại Trung bình không tính các học sinh bị thi lại mà kết quả 

thi lại đủ điều kiện để lên lớp. 

o Xếp loại Yếu: Những học sinh không thuộc các đối tượng trên. 

+ Danh hiệu thi đua: 

o Khen thưởng danh hiệu Học sinh Giỏi cho những học sinh xếp loại Giỏi. 
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o Khen thưởng danh hiệu Học sinh Tiên tiến cho những học sinh xếp loại Khá. 

- Học kỳ II: Ngoài xếp loại giáo dục và danh hiệu thi đua trong kỳ II, hệ thống còn xếp 

loại “Thuộc diện” cho học sinh, bao gồm các loại sau: Lên lớp, Thi lại, Ở lại, Rèn luyện 

lại. 

+ Lên lớp:  

o Hạnh kiểm xếp loại Đ, đồng thời HLM.N học kỳ II của các môn học đánh giá 

bằng điểm đạt loại Trung bình trở lên và HLM học kỳ II của các môn học 

đánh giá bằng nhận xét đạt loại A+ hoặc A. 

o Học sinh chưa đạt yêu cầu về hạnh kiểm, môn học được giúp đỡ rèn luyện, 

bồi dưỡng, ôn tập để đánh giá bổ sung; được xét lên lớp trong các trường hợp 

sau đây: 

o Những học sinh được xếp hạnh kiểm vào cuối năm học là CĐ, rèn luyện lại 

và được đánh giá xếp loại Đ. 

o Học sinh có HLM.N của các môn  đánh giá bằng điểm đạt loại Y, nhưng có 

điểm kiểm tra bổ sung đạt 5 trở lên. 

o Học sinh có HLM.N của các môn học đánh giá bằng nhận xét Chưa hoàn thành 

(B), được bồi dưỡng và đánh giá xếp loại A, A+. 

o Chú ý: Mỗi học sinh được bồi dưỡng và kiểm tra bổ sung nhiều nhất là 3 lần/ 

1 môn học. 

+ Thi lại: Hạnh kiểm xếp loại Đ, tồn tại môn học có HLM.N của các môn học đánh 

giá bằng điểm đạt loại Trung Bình hoặc tồn tại môn học có HLM.N của các môn 

học đánh giá bằng nhận xét đạt loại B. 

+ Rèn luyện lại: Hạnh kiểm xếp loại CĐ, đồng thời HLM.N HKII của các môn học đánh 

giá bằng điểm đạt loại Trung bình trở lên và HLM.N HKII của các môn học đánh giá 

bằng nhận xét đạt loại A+, A. 

+ Ở lại lớp: Nếu học sinh thuộc một trong các trường hợp sau: 

o Hạnh kiểm sau khi rèn luyện lại vẫn là CĐ. 

o HLM.N của các môn học đánh giá bằng điểm sau khi thi lại 03 lần vẫn không 

đạt loại Trung bình. 

o HLM.N của các môn học đánh giá bằng nhận xét sau khi thi lại 03 lần vẫn 

không đạt loại A+, A. 

o Hoàn thành chương trình tiểu học: Học sinh lớp 5 đủ điều kiện lên lớp thì được 
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xác nhận trong học bạ: hoàn thành chương trình tiểu học. 

Đối với học sinh THCS và THPT: 

- Học kỳ I, học kỳ II: Hệ thống tự động xếp loại Danh hiệu thi đua cho học sinh trong 

học kỳ. Xếp loại Danh hiệu thi đua theo các loại: Học sinh giỏi và Học sinh tiên tiến. 

+ Xếp loại danh hiệu học sinh Giỏi học kỳ hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm loại 

Tốt và học lực loại Giỏi. 

+ Xếp loại danh hiệu học sinh Tiên tiến học kỳ hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm 

từ loại Khá trở lên và học lực từ loại Khá trở lên. 

- Cả năm: Ngoài xếp loại Danh hiệu thi đua cả năm, hệ thống còn xếp “Thuộc diện” cho 

học sinh. Đối với cấp THCS, gồm các diện sau: Lên lớp, Thi lại, Ở lại, Rèn luyện lại, 

Được xét TN. Đối với cấp THPT, gồm các diện sau: Lên lớp, Thi lại, Ở lại, Rèn luyện 

lại, Được dự thi TN. 

- Đối với trường không phải Giáo dục thường xuyên: 

+ Lên lớp: 

o Hạnh kiểm và học lực từ trung bình trở lên. 

o Nghỉ không quá 45 buổi học trong một năm học (nghỉ có phép hoặc không 

phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại). 

+ Thi lại: Học sinh xếp loại hạnh kiểm cả năm học từ Trung bình trở lên nhưng học lực 

cả năm học xếp loại yếu. Số buổi nghỉ không quá 45 buổi học trong một năm học 

(nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại). 

+ Rèn luyện lại: Học sinh xếp loại học lực cả năm từ Trung bình trở lên nhưng hạnh 

kiểm cả năm học xếp loại Yếu. 

+ Ở lại:  

o Nghỉ quá 45 buổi học trong năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ 

liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại). 

o  Học lực cả năm loại Kém hoặc học lực và hạnh kiểm cả năm loại Yếu. 

o Sau khi thi lại, môn đánh giá bằng điểm có điểm Trung bình dưới 5,0 hay môn 

đánh giá bằng nhận xét bị xếp loại CĐ, để xếp loại lại học lực cả năm nhưng 

vẫn không đạt loại Trung bình.  

o Hạnh kiểm cả năm xếp loại yếu, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện 

trong kỳ nghỉ hè nên vẫn bị xếp loại Yếu về hạnh kiểm. 

+ Được xét TN: Học sinh lớp 9 đủ điều kiện lên lớp thì được thuộc diện Được xét 

TN (dành cho cấp THCS). 
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+ Được dự thi TN: Học sinh lớp 12 đủ điều kiện lên lớp thì được thuộc diện Được 

dự thi TN (dành cho cấp THPT). 

- Đối với trường Giáo dục thường xuyên: các học viên có hình thức học là “Vừa làm vừa 

học” (khai báo trong chức năng: “Học sinh » Hồ sơ học sinh”) hoặc học viên có tuổi 

>=20 đối với cấp THCS, học viên có tuổi>=25 đối với cấp THPT (tuổi của học viên 

được tính = năm hiện tại – năm sinh) thì danh hiệu và thuộc diện được đánh giá như 

sau: 

+ Lên lớp: 

o Đối với học viên không thuộc loại xếp loại hạnh kiểm: 

 Những học viên cả năm xếp loại học lực từ Trung bình trở lên, không vi 

phạm kỷ luật và nghỉ học không quá 35 buổi học trong một năm học (kể 

cả trường hợp nghỉ có phép và không phép). 

 Những học viên cả năm xếp loại học lực Yếu được chọn kiểm tra lại một 

số môn học có điểm trung bình cả năm dưới 5,0. Điểm bài kiểm tra được 

thay thế cho điểm trung bình môn học cả năm để xếp loại lại về học lực 

đạt loại Trung bình.  

o Đối với học viên thuộc diện xếp loại hạnh kiểm: 

 Những học viên cả năm xếp loại học lực và hạnh kiểm từ Trung bình trở 

lên và nghỉ học không quá 35 buổi học trong một năm học (kể cả trường 

hợp nghỉ có phép và không phép) được lên lớp thẳng. 

 Những học viên cả năm xếp loại hạnh kiểm từ Trung bình trở lên nhưng 

xếp loại học lực Yếu, được kiểm tra lại một số môn trong những môn có 

điểm trung bình cả năm dưới 5,0. Điểm bài kiểm tra được thay thế cho 

điểm trung bình môn học cả năm để xếp loại lại về học lực, nếu đạt loại 

Trung bình thì được lên lớp. 

 Những học viên cả năm xếp loại học lực từ Trung bình trở lên nhưng xếp 

loại hạnh kiểm Yếu được rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong dịp hè theo 

yêu cầu của giáo viên chủ nhiệm và giám đốc cơ sở giáo dục thường 

xuyên. Học viên rèn luyện trong dịp hè phải có giấy nhận xét quá trình 

rèn luyện của chính quyền hoặc đoàn thể địa phương nơi sinh sống làm 

căn cứ đánh giá. Tùy theo kết quả thực hiện những yêu cầu rèn luyện, nếu 

có tiến bộ rõ rệt, vào đầu năm học mới giáo viên chủ nhiệm đề nghị giám 

đốc cơ sở giáo dục thường xuyên xét xếp loại lại hạnh kiểm cho học viên, 
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nếu đạt loại Trung bình thì được lên lớp. 

o Thi lại:  

 Đối với học viên không thuộc loại xếp loại hạnh kiểm: Học sinh có học 

lực cả năm học xếp loại Yếu. Số buổi nghỉ không quá 35 buổi học trong một 

năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều 

lần cộng lại). 

 Đối với học viên thuộc loại xếp loại hạnh kiểm: Học sinh xếp loại hạnh 

kiểm cả năm học từ Trung bình trở lên nhưng học lực cả năm học xếp loại 

Yếu. Số buổi nghỉ không quá 35 buổi học trong một năm học (nghỉ có phép 

hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại). 

o Rèn luyện lại: Học sinh xếp loại học lực cả năm từ Trung bình trở lên nhưng 

hạnh kiểm cả năm học xếp loại Yếu (chỉ áp dụng với học viên thuộc diện xếp 

loại hạnh kiểm). 

o Ở lại: Một trong các trường hợp sau sẽ phải ở lại lớp: 

 Nghỉ học quá 35 buổi học trong một năm học (kể cả trường hợp nghỉ có 

phép và không phép). 

 Học lực cả năm xếp loại Kém. 

 Học lực và hạnh kiểm cả năm xếp loại Yếu. 

 Xếp loại học lực cả năm Yếu sau khi đã kiểm tra lại nhưng không đạt loại 

Trung bình. 

 Không đạt hạnh kiểm loại Trung bình sau khi được rèn luyện thêm trong 

dịp hè. 

 Bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên đối với những học viên không thuộc 

đối tượng xếp loại hạnh kiểm. 

o Được dự thi TN: Học sinh lớp 12 đủ điều kiện lên lớp thì được thuộc diện 

Được dự thi TN. 

Lưu ý: 

- Chỉ xếp loại học sinh khi tất cả học sinh đang học của lớp đã có đầy đủ thông tin: Học 

lực và Hạnh kiểm. 

- Danh sách học sinh được sắp xếp theo số thứ tự (theo chức năng Thay đổi STT). 
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- Những học sinh chuyển lớp, chuyển trường, nghỉ học vẫn hiển thị họ tên, mã học sinh 

trên danh sách nhưng không cho xếp loại. 

- Đối với học sinh có trạng thái chuyển trường, chuyển lớp, thôi học:  

+ Nếu ngày chuyển/ ngày thôi học > ngày kết thúc học kỳ hiện tại của năm học đang 

làm việc thì hiển thị dữ liệu đầy đủ. 

+ Nếu ngày chuyển/ ngày thôi học <= ngày kết thúc học kỳ hiện tại của năm học 

đang làm việc thì không hiển thị dữ liệu. 

- Đối với học sinh có trạng thái đã tốt nghiệp: luôn hiển thị dữ liệu đầy đủ. 

- Đối với khối Tiểu học: Các môn học tự chọn và môn học học sinh được miễn giảm 

không tham gia vào việc xếp loại giáo dục và xét thuộc diện cho học sinh. 

4.5.8. Quản lý thông tin tốt nghiệp 

Chức năng này cho phép Xét duyệt / Cấp bằng tốt nghiệp học sinh cuối cấp 

 Xét duyệt tốt nghiệp (áp dụng cho cấp THCS) 

4.5.8.1.1. Tìm kiếm học sinh  

Bước 1: Vào màn hình chức năng  “Học sinh » Quản lý thông tin tốt nghiệp”. 
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Trong đó: ý nghĩa các trường như sau: 

- HL: xếp loại học lực cuối năm. 

- HK: xếp loại hạnh kiểm cuối năm. 

- Số buổi nghỉ: Tổng số buổi nghỉ trong năm học (bao gồm cả nghỉ có phép và không 

phép). 

- Ưu tiên: Nếu học sinh được hưởng ưu tiên khuyến khích thì hệ thống tích chọn. 

- Lý do hưởng ưu tiên khuyến khích: lý do được ưu tiên khuyến khích. 

- XL tốt nghiệp: kết quả xếp loại tốt nghiệp sau khi xét duyệt. 

- Trạng thái: đủ điều kiện TN hoặc chưa đủ điều kiện xét duyệt TN. 

Bước 2: Nhập các tiêu chí tìm kiếm. 

Bước 3:  Nhấn nút “Tìm kiếm” để thực hiện tìm kiếm. Hệ thống hiển thị danh sách 

các học sinh lớp 9 có trạng thái Đang học hoặc Đã tốt nghiệp. 

Lưu ý: 
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- Nếu Thầy cô chọn lớp học là [Tất cả] hệ thống thực hiện tìm kiếm tất cả các học sinh 

khối 9. Khi tìm kiếm theo khối thì danh sách học sinh được sắp xếp theo alphabet. 

- Nếu tìm kiếm học sinh cho 1 lớp thì danh sách học sinh được sắp xếp theo STT. 

- Nếu tìm kiếm học sinh theo mã học sinh hoặc họ và tên hệ thống thực hiện tìm kiếm 

gần đúng theo mã học sinh hoặc họ và tên. 

4.5.8.1.2. Xét duyệt tốt nghiệp 

Bước 1: Nhập thông tin: 

- Chọn học sinh cần xét duyệt tốt nghiệp. 

- Chọn diện Ưu tiên (nếu có). 

- Nhập  Lý do ưu tiên (nếu thuộc diện Ưu tiên). 

Bước 2: Nhấn nút “Xét duyệt”. Hệ thống xét duyệt tốt nghiệp cho học sinh là Đủ điều 

kiện TN khi thỏa mãn các điều kiện sau: 

- Đối với trường không phải Giáo dục thường xuyên: 

+ Học sinh học hết chương trình THCS không quá 21 tuổi. 

+ Số buổi nghỉ học trong năm học lớp 9 không quá 45 buổi. 

+ Xếp loại hạnh kiểm cả năm từ TB trở lên. 

+ Xếp loại học lực cả năm lớp 9 từ trung bình trở lên, nếu không thuộc đối tượng 

được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích. 

+ Xếp loại học lực yếu nhưng các môn học tính điểm TBM đều đạt từ 3,5 điểm trở 

lên, trong đó môn toán hoặc môn ngữ văn đạt từ 5,0 điểm trở lên, nếu thuộc đối 

tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích. 

- Đối với trường Giáo dục thường xuyên: 

+ Học sinh học hết chương trình bổ túc THCS tuổi từ 15 trở lên. 

+ Số buổi nghỉ học trong năm học lớp 9 không quá 45 buổi. 

+ Xếp loại hạnh kiểm cả năm từ TB trở lên đối với diện phải xếp loại hạnh kiểm.  

+ Xếp loại học lực cả năm lớp 9 từ trung bình trở lên, nếu không thuộc đối tượng 

được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích. 

+ Xếp loại học lực yếu nhưng các môn học tính điểm TBM đều đạt từ 3,5 điểm trở 

lên, trong đó môn toán hoặc môn ngữ văn đạt từ 5,0 điểm trở lên, nếu thuộc đối 

tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích. 

+ Nếu không thỏa mãn các điều kiện trên thì học sinh được xếp loại là Không đủ 

điều kiện TN, khi đó cột Ghi chú sẽ ghi rõ lỗi tại sao không đủ điều kiện TN 

Lưu ý: Phải thực hiện xếp loại Học lực, Hạnh kiểm trước khi xét duyệt Tốt nghiệp. 
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4.5.8.1.3. Xuất excel danh sách xét duyệt 

Hệ thống cho phép xuất danh sách học sinh đã xét duyệt. Các bước thực hiện như sau: 

Bước 1:  Nhập các thông tin tìm kiếm: Lớp, Mã học sinh, Họ tên học sinh.  

Bước 2:  Nhấn nút “Tìm kiếm”. Hệ thống hiển thị danh sách học sinh xét duyệt. 

Bước 3:  Nhấn nút “Xuất excel”. Hệ thống xuất thành công danh sách học sinh đã xét 

duyệt có dạng như sau: 

 

4.5.8.1.4. Xóa kết quả xét duyệt tốt nghiệp 

Hệ thống cho phép xóa kết quả xét duyệt tốt nghiệp cho học sinh. 

Bước 1: Tìm kiếm học sinh muốn xoá Xét duyệt tốt nghiệp. 

Bước 2: Tích chọn vào học sinh muốn xóa, nhấn vào nút “Xóa” để thực hiện xóa kết 

quả xét duyệt tốt nghiệp cho học sinh. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Bạn có muốn xoá không 

?”. Nhấn “Đồng ý” để thực hiện xóa, “Hủy bỏ” nếu muổn hủy bỏ thao tác xóa. 

 Điều kiện dự thi tốt nghiệp (áp dụng cho cấp THPT) 

4.5.8.2.1. Tìm kiếm học sinh  

Bước 1: Vào màn hình chức năng: “Học sinh » Quản lý thông tin tốt nghiệp”. 
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Trong đó: 

- HL: xếp loại học lực cuối năm. 

- HK: xếp loại hạnh kiểm cuối năm. 

- Số buổi nghỉ: Tổng số buổi nghỉ trong năm học. 

- Miễn thi: học sinh có được miễn thi tốt nghiệp hay không. 

- Lý do miễn thi: lý do học sinh được miễn thi. 

- Điểm KK: điểm khuyến khích của học sinh. Điểm khuyến khích được tính theo công 

thức: Điểm KK = Điểm nghề + Điểm cộng khen thưởng, trong đó: 

+ Điểm nghề: nếu điểm học nghề của học sinh đạt loại Giỏi thì điểm nghề = 2 điểm, 

nếu điểm học nghề của học sinh đạt loại Khá thì điểm nghề = 1.5 điểm, nếu điểm 

học nghề của học sinh đạt loại Trung bình thì điểm nghề = 1 điểm. 

+ Điểm cộng khen thưởng: điểm cộng khen thưởng của học sinh trong năm học lớp 

12. 

- Trạng thái: đủ điều kiện dự thi TN, chưa đủ điều kiện dự thi TN. 

Bước 2: Nhập các tiêu chí tìm kiếm. 
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Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm” để thực hiện tìm kiếm. Hệ thống hiển thị danh sách các 

học sinh lớp 12 có trạng thái Đang học hoặc Đã tốt nghiệp. 

Lưu ý: 

- Nếu Thầy cô chọn lớp học là [Tất cả] hệ thống thực hiện tìm kiếm tất cả các học sinh 

khối 12. Khi tìm kiếm theo khối thì danh sách học sinh được sắp xếp theo alphabet. 

- Nếu tìm kiếm học sinh cho 1 lớp thì danh sách học sinh được sắp xếp theo STT. 

- Nếu tìm kiếm học sinh theo mã học sinh hoặc họ và tên hệ thống thực hiện tìm kiếm 

gần đúng theo mã học sinh hoặc họ và tên. 

4.5.8.2.2. Xét duyệt tốt nghiệp 

Bước 1: Nhập thông tin: 

- Chọn học sinh cần xét duyệt tốt nghiệp. 

- Chọn diện Miễn thi (nếu có). 

- Nhập  Lý do miễn thi (nếu thuộc diện Miễn thi). 

Bước 2: Nhấn nút “Xét duyệt”. Hệ thống xét duyệt tốt nghiệp cho học sinh là Đủ điều 

kiện dự thi TN như sau: Nếu học sinh thuộc diện Miễn thi thì luôn có trạng thái là Đủ điều 

kiện dự thi TN. Nếu học sinh không thuộc diện Miễn thi thì xét các trường hợp sau: 

- Đối với trường không phải Giáo dục thường xuyên: 

+ Số buổi nghỉ học trong năm học không quá 45 buổi. 

+ Xếp loại hạnh kiểm cả năm từ TB trở lên. 

+ Xếp loại học lực cả năm từ Yếu trở lên. 

- Đối với trường Giáo dục thường xuyên: 

+ Số buổi nghỉ học trong năm học lớp 12 không quá 45 buổi. 

+ Xếp loại hạnh kiểm cả năm từ TB trở lên đối với học sinh thuộc diện phải xếp loại 

hạnh kiểm. 

+ Xếp loại học lực cả năm từ Yếu trở lên. 

- Nếu không thỏa mãn các điều kiện trên thì học sinh được xếp loại là Không đủ điều 

kiện dự thi TN, khi đó cột Ghi chú sẽ ghi rõ lỗi tại sao không đủ điều kiện dự thi TN. 

Lưu ý: Phải thực hiện xếp loại Học lực, Hạnh kiểm trước khi xét duyệt Tốt nghiệp. 

 

4.5.8.2.3. Xuất excel danh sách xét duyệt 

Hệ thống cho phép xuất danh sách học sinh đã xét duyệt. Các bước thực hiện như sau: 

Bước 1: Nhập các thông tin tìm kiếm: Lớp, Mã học sinh, Họ tên học sinh.  

Bước 2: Nhấn nút “Tìm kiếm”. Hệ thống hiển thị danh sách học sinh xét duyệt. 
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Bước 3: Nhấn nút “Xuất excel”. Hệ thống xuất thành công danh sách học sinh đã xét 

duyệt có dạng như sau: 

 

4.5.8.2.4. Xóa kết quả xét duyệt tốt nghiệp 

Hệ thống cho phép xóa kết quả xét duyệt tốt nghiệp cho học sinh. 

Bước 1: Tìm kiếm học sinh cần xoá Xét duyệt tốt nghiệp. 

Bước 2: Tích chọn vào học sinh muốn xóa, nhấn vào nút “Xóa” để thực hiện xóa kết 

quả xét duyệt tốt nghiệp cho học sinh. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Bạn có muốn xoá không 

?”. Nhấn Đồng ý để thực hiện xóa, “Hủy bỏ” nếu muổn hủy bỏ thao tác xóa. 

 Cấp bằng tốt nghiệp 

4.5.8.3.1. Tra cứu danh sách học sinh được cấp bằng tốt nghiệp  

Bước 1: Cách vào chức năng  “Học sinh » Quản lý thông tin tốt nghiệp”, chọn tab 

“Cấp bằng tốt nghiệp”, hệ thống hiển thị màn hình sau: 
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Trong đó: chú ý trường sau 

- Xếp loại tốt nghiệp(Combobox): Giỏi, Khá, TB: 

+ Nếu là cấp 2 thì lấy kết quả xếp loại từ chức năng xét duyệt tốt nghiệp khi đó 

combobox xếp loại tốt nghiệp bị mờ. 

+ Nếu là cấp 3 nếu học sinh đã có xếp loại tốt nghiệp thì lấy giá trị đó làm giá trị 

mặc định, nếu chưa có kết quả xếp loại tốt nghiệp thì giá trị mặc định là TB. 

Bước 2: Nhập các tiêu chí tìm kiếm. Sau đó nhấn nút “Tìm kiếm” để thực hiện tìm 

kiếm. Hệ thống sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm như sau: 
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4.5.8.3.2. Cập nhật bằng tốt nghiệp cho học sinh 

Bước 1:  Nhập các thông tin: 

- Chọn lớp, hệ thống tự động liệt kê danh sách học sinh thuộc lớp đã chọn. 

- Chọn học sinh. 

- Chọn loại tốt nghiệp (đối với cấp THPT). 

- Nhập Số hiệu bằng, Số vào sổ, Ngày cấp bằng 

Bước 2: Nhấn nút “Lưu” để hoàn thành việc cập nhật thông tin bằng tốt nghiệp 

Lưu ý: 

- Phải thực hiện xét duyệt Tốt nghiệp trước khi thực hiện cập nhật bằng Tốt nghiệp. 

- Sau khi cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh thì học sinh có trạng thái là Đã tốt nghiệp 

4.5.8.3.3. Xuất excel thông tin bằng tốt nghiệp 

Hệ thống cho phép xuất danh sách thông tin bằng tốt nghiệp. 

Bước 1: Nhập các tiêu chí tìm kiếm. Sau đó nhấn nút “Tìm kiếm” để thực hiện tìm 

kiếm.  

Bước 2: Nhấn nút “Xuất Excel” để hệ thống thực hiện xuất báo cáo. Báo cáo danh 

sách thông tin bằng tốt nghiệp của học sinh có dạng như sau: 

 

4.5.9. Xếp loại thi đua 

Chức năng này cho người dùng khối THCS và THPT Xếp loại thi đua các lớp trong 

tuần hoặc tháng. 

Bước 1: Vào chức năng “Xếp loại thi đua” bằng cách chọn menu “Học sinh » Xếp 

loại thi đua”. Hệ thống hiển thị màn hình: 
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Trong đó: ý nghĩa các trường như sau: 

- Vi phạm nội quy: Là tổng số điểm vi phạm của học sinh trong lớp của tuần được chọn. 

- Loại điểm thi đua: lấy thông tin từ danh mục điểm thi đua. 

- Tổng điểm = tổng điểm trong Loại điểm thi đua – Vi phạm nội quy. 

Bước 2: Chọn các tiêu chí: Khối học, Theo Tuần/Theo tháng, sau đó nhập điểm cho 

các tiêu chí thi đua. 

Bước 3: Nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin thi đua tuần/tháng các lớp trong khối. Nhấn 

nút “Xuất excel” để xuất file thông tin thi đua tuần/tháng 

Lưu ý:  

- Đối với xếp loại thi đua tháng, hệ thống tự động hiển thị từ ngày, đến ngày là thời gian 

từ đầu tháng đến cuối tháng,  khi hiển thị danh sách xếp loại thi đua các lớp theo khối 

hệ thống tự động tính điểm thi đua từ các tuần và xếp hạng, không phải thực hiện bước 

lưu. 

- Nếu người dùng chọn xếp loại thi đua theo tuần hệ thống hiển thị từ ngày, đến ngày là 

thời gian của tuần hiện tại và hiển thị danh sách xếp loại thi đua các lớp trong khối. 

4.5.10. Quản lý thi lại 

 Đăng ký môn thi lại 

Chức năng này cho Thầy cô đăng ký các môn thi lại cho học sinh thuộc diện thi lại. Để 

có thể đăng ký thi lại cho hoc sinh thì phải thực hiện xếp loại học sinh cả năm đối với cấp 2, 

3, xếp loại học sinh học  kỳ 2 đối với cấp 1 để xác định học sinh thuộc diện thi lại.  

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Học sinh » Quản lý thi lại » Đăng ký môn thi 

lại”. Chọn Khối, Lớp có học sinh muốn đăng ký thi lại. Hệ thống hiển thị màn hình danh sách 

học sinh thuộc diện thi lại và các môn học của khối, lớp đã chọn: 
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Lưu ý: 

- Lớp học không có học sinh thuộc diện thi lại thì hệ thống hiển thị thông báo “Không 

có bản ghi nào”. 

- Môn học học sinh được đăng ký thi lại thì checkbox sẽ cho chọn, ngược lại checkbox 

không cho chọn. 

- Danh sách các môn được đăng ký thi lại được xác định như sau: 

+ Cấp 2,3: các môn học có điểm trung bình cả năm học dưới 5,0 hoặc có kết quả xếp 

loại CĐ để kiểm tra lại.  

+ Cấp 1: 

o HLM.N các môn đánh giá bằng tính điểm đạt loại Y. 

o HLM.N các môn đánh giá bằng nhận xét xếp loại B. 

Bước 2: Nhấn chuột vào ô vuông  tương ứng với môn muốn đăng ký thi lại cho học 

sinh và nhấn nút “Lưu” để thực hiện đăng ký thi lại cho học sinh. 

Lưu ý:  

- Để chọn tất cả học sinh có môn thi lại hiển thị trong danh sách, chọn ô vuông ở trên 

cùng. 

- Học sinh cấp 1 thì phải thi lại tất cả các môn trong danh sách các môn thi lại. 

- Học sinh cấp 2, cấp 3 không cần thi lại tất cả các môn trong danh sách các môn thi lại. 

Học sinh chỉ cần thi lại một số môn để đủ điều kiện xét lên lớp (Điểm trung bình đạt 

từ 5,0 trở lên, trong đó phải có môn Ngữ văn hoặc Toán có điểm trung bình môn đạt 

từ 5,0 trở lên. Các môn học còn lại có điểm trung bình môn đạt từ 3,5 trở lên). 
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 Cập nhật điểm thi lại 

Chức năng này cho phép Thầy cô cập nhật điểm thi lại cho học sinh. Kết quả kiểm tra 

lại được lấy thay thế cho kết quả xếp loại cả năm học của môn học đó để tính lại điểm trung 

bình các môn cả năm học và xếp loại lại về học lực; nếu đạt loại trung bình thì được lên lớp. 

Bước 1: Vào menu “Học sinh » Quản lý thi lại » Cập nhật điểm thi lại”. Chọn Khối, 

Lớp muốn cập nhật điểm thi lại. Hệ thống hiển thị các môn mà học sinh của lớp, khối đã đăng 

ký thi lại: 

 

Bước 2: Chọn môn thi lại, hệ thống hiển thị học sinh đăng kí thi lại môn đã chọn và 

điểm trung bình môn cả năm trước khi thi lại. 

 

Bước 3: Nhập điểm thi lại, sau đó nhấn nút “Lưu” để hoàn thành việc nhập điểm. 

Lưu ý:  

- Cấp 2, 3: môn tính điểm nhập số thập phân x, 0<=x<=10, một chữ số sau dấu phẩy. 

Môn nhận xét: cho phép chọn Đ/CĐ. 

- Cấp 1: Môn nhận xét chọn A+/A/B. Môn tính điểm: nhập số nguyên 0<=x<=10. 

 Xử lý kết quả thi lại 

Chức năng này cho phép Thầy cô tổng kết điểm và xếp loại cho những học sinh thi lại 

sau khi đã cập nhật điểm thi lại cho học sinh. Chức năng này chỉ áp dụng cho khối THCS và 

THPT. 

4.5.10.3.1. Tổng kết điểm thi lại 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Học sinh » Quản lý thi lại » Xử lý kết quả thi 

lại”. Chọn tab “Tổng kết điểm”, hệ thống hiển danh sách học sinh của khối, lớp đã có kết quả 

thi lại: 



PM_QT04_12065_SMAS3.0 – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.3 

BM01.QT.10.TVCG.01                                                                                                             147/409 

 

Lưu ý: Lúc này điểm TBCM và Học lực vẫn chưa được đánh giá lại. 

Bước 2: Nhấn “Tổng kết” để tính lại điểm TBCM và đánh giá học lực. 

 

Bước 3: Hệ thống tự động tổng kết điểm cho những học sinh thi lại. 

Lưu ý: 

- Nếu học sinh chưa được nhập đầy đủ điểm các môn thi lại thì không thể tổng kết được. 

- Thầy cô có thể thực hiện tổng kết điểm cho học sinh thi lại của cả khối nếu chọn khối 

học. 

- Sau khi thực hiện tổng kết điểm thành công cho học sinh thi lại, kết quả sẽ được đồng 

bộ với chức năng “Học sinh » Tổng kết điểm”. 

4.5.10.3.2.  Xếp loại học sinh sau thi lại 

Sau khi tổng kết điểm của học sinh, thực hiện xếp loại học sinh sau thi lại. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Học sinh » Quản lý thi lại » Xử lý kết quả thi 

lại”. Chọn tab “Xếp loại học sinh”, hệ thống hiển danh sách học sinh của khối, lớp đã có kết 

quả thi lại: 
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Bước 2: Nhấn “Xếp loại” để xếp loại lại cho học sinh sau thi lại. 

Bước 3: Hệ thống thực hiện xếp loại lại học sinh theo hạnh kiểm và học lực mới đánh 

giá sau thi lại. 

4.5.11. Sổ TD CLGD (GVCN) 

  Chức năng cho phép quản trị cấp trường, giáo viên chủ nhiệm theo dõi, cập nhật nhận 

xét, đánh giá các môn học, các mặt năng lực, phẩm chất của học sinh. 

Vào màn hình chức năng “Học sinh » Sổ TD CLGD (GVCN)”. Chọn lớp, học kỳ. Hệ 

thống hiển thị màn hình như bên dưới: 

 

Danh sách học sinh được sắp xếp theo STT đã ở chức năng Hồ sơ học sinh. 
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Trong danh sách, vẫn hiển thị các học sinh có trạng thái chuyển trường, chuyển lớp, 

thôi học. Tuy nhiên, hệ thống chỉ hiển thị dữ liệu của các học sinh chuyển trường, chuyển lớp, 

thôi học có ngày chuyển lớn hơn ngày kết thúc học kỳ đang chọn. Các học sinh này được đánh 

dấu màu đỏ trong danh sách. 

 Tab Môn học & HĐGD 

4.5.11.1.1. Cập nhật nhận xét Tháng 

Bước 1: Chọn Tháng 

Bước 2: Nhập nhận xét vào các ô trên gridview 

 

Hoặc nhập nhanh nhận xét của tháng (khác tháng được chọn) cho học sinh bằng cách 

nhấn chọn biểu tượng nhận xét . Hệ thống hiển thị màn hình nhập nhanh nhận xét như bên 

dưới: 
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Bước 3: Nhấn chọn nút Lưu 

4.5.11.1.2. Cập nhật Nhận xét/ đánh giá cuối kỳ 

Bước 1: Chọn Tháng là “Đánh giá cuối kỳ”, chọn Môn học. Hệ thống hiển thị màn 

hình như bên dưới: 

 

Bước 2: Cập nhật Nhận xét cuối kỳ, KTDK CK, Đánh giá. Hoặc nhập nhanh nhận xét 

của tháng (khác tháng được chọn) cho học sinh bằng cách nhấn chọn biểu tượng nhận xét . 

Hệ thống hiển thị màn hình nhập nhanh nhận xét như bên dưới: 
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Bước 3: Nhấn chọn nút Lưu 

Lưu ý: 

- Nếu chọn môn học là môn nhận xét sẽ không hiển thị cột KTĐK CK 

- Điểm KTĐK CK chỉ cho phép nhập dạng số nguyên từ 1 tới 10. 

4.5.11.1.3. Xoá nhận xét/ đánh giá 

Bước 1: Thầy cô check chọn học sinh  cần xóa 

 

Bước 2: Nhấn nút Xóa  

Bước 3: Nhấn OK để xác nhận xóa 
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4.5.11.1.4. Xuất excel 

Bước 1: Chọn Tháng 

Bước 2: Nhấn nút Xuất excel 

File excel khi chọn tháng khác “Đánh giá cuối kỳ”: 

 

 File excel khi chọn tháng là “Đánh giá cuối kỳ”: 

 

4.5.11.1.5. Import  

Bước 1: Từ file mẫu xuất ở trên, cập nhật nhận xét, điểm, đánh giá cho học sinh 

Bước 2: Nhấn nút “Import”, hệ thống hiển thị màn hình như bên dưới: 

 

 

Bước 3: Nhấn vào nút “Chọn file”. Chọn file cần import, sau đó nhấn nút “Import”.  

Lưu ý: Nếu file có dữ liệu không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị màn hình thông báo các 

dữ liệu không hợp lệ tương ứng: 
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- Nhấn vào nút “Lưu” để import các dữ liệu hợp lệ trong file excel. 

- Nhấn vào nút “Đóng” để hủy bỏ việc import. 

 Tab Năng lực 

4.5.11.2.1. Cập nhật nhận xét Tháng 

Bước 1: Chọn Tháng. 

Bước 2: Nhập nhận xét vào các ô trên gridview. 
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Hoặc nhập nhanh nhận xét của tháng (khác tháng được chọn) cho học sinh bằng cách 

nhấn chọn biểu tượng nhận xét . Hệ thống hiển thị màn hình nhập nhanh nhận xét 

như bên dưới: 

 

Bước 3: Nhấn chọn nút “Lưu”. 

4.5.11.2.2. Cập nhật nhận xét/ đánh giá cuối kỳ 

Bước 1: Chọn Tháng là “Đánh giá cuối kỳ”, chọn Tiêu chí đánh giá. Hệ thống hiển thị 

màn hình như bên dưới: 
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Bước 2: Cập nhật Nhận xét cuối kỳ, Đánh giá. Hoặc nhập nhanh nhận xét của tháng 

(khác tháng được chọn) cho học sinh bằng cách nhấn chọn biểu tượng nhận xét . Hệ thống 

hiển thị màn hình nhập nhanh nhận xét như bên dưới: 

 

Bước 3: Nhấn chọn nút “Lưu”. 

4.5.11.2.3. Xoá nhận xét/ đánh giá 

Bước 1: Tích chọn  học sinh cần xóa. 

 

Bước 2: Nhấn nút “Xóa”. Hộp thoại thông báo xác nhận như hình dưới: 
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Bước 3: Nhấn “OK” để xác nhận xóa. 

4.5.11.2.4. Xuất excel 

Bước 1: Chọn Tháng. 

Bước 2: Nhấn nút “Xuất excel”. 

 

Xuất excel với nhận xét tháng 

 

Xuất excel với tháng là “Đánh giá cuối kỳ” 

4.5.11.2.5. Import  

Bước 1: Từ file mẫu xuất ở trên, cập nhật nhận xét, đánh giá cho học sinh. 

Bước 2: Nhấn nút “Import”, hệ thống hiển thị màn hình như bên dưới: 
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Bước 3: Nhấn vào nút “Chọn file”. Chọn file cần import, sau đó nhấn nút “Import”. 

Lưu ý: Nếu file có dữ liệu không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị màn hình thông báo các 

dữ liệu không hợp lệ tương ứng: 

 

- Nhấn vào nút “Lưu” để import các dữ liệu hợp lệ trong file excel. 

- Nhấn vào nút “Đóng” để hủy bỏ việc import. 

 Phẩm chất 

4.5.11.3.1. Cập nhật nhận xét Tháng 

Bước 1: Chọn Tháng. 

Bước 2: Nhập nhận xét vào các ô trên gridview. 
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Hoặc nhập nhanh nhận xét của tháng (khác tháng được chọn) cho học sinh bằng cách 

nhấn chọn biểu tượng nhận xét . Hệ thống hiển thị màn hình nhập nhanh nhận xét 

như bên dưới: 

 

Bước 3: Nhấn chọn nút “Lưu”. 

4.5.11.3.2. Cập nhật nhận xét/ đánh giá cuối kỳ 

Bước 1: Chọn Tháng là “Đánh giá cuối kỳ”, chọn Tiêu chí đánh giá. Hệ thống hiển thị 

màn hình như bên dưới: 
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Bước 2: Cập nhật Nhận xét cuối kỳ, Đánh giá. Hoặc nhập nhanh nhận xét của tháng 

(khác tháng được chọn) cho học sinh bằng cách nhấn chọn biểu tượng nhận xét . Hệ thống 

hiển thị màn hình nhập nhanh nhận xét như bên dưới: 

 

Bước 3: Nhấn chọn nút “Lưu”. 

4.5.11.3.3. Xoá nhận xét/ đánh giá 

Bước 1: Tích chọn  học sinh cần xóa. 
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Bước 2: Nhấn nút “Xóa”. Hộp thoại thông báo xác nhận như hình dưới: 

 

Bước 3: Nhấn “OK” để xác nhận xóa. 

4.5.11.3.4. Xuất excel 

Bước 1: Chọn Tháng. 

Bước 2: Nhấn nút “Xuất excel”. 
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Xuất excel với nhận xét tháng 

 

Xuất excel với tháng là “Đánh giá cuối kỳ” 

4.5.11.3.5. Import  

Bước 1: Từ file mẫu xuất ở trên, cập nhật nhận xét, đánh giá cho học sinh. 

Bước 2: Nhấn nút “Import”, hệ thống hiển thị màn hình như bên dưới: 

 

Bước 3: Nhấn vào nút “Chọn file”. Chọn file cần import, sau đó nhấn nút “Import”. 

Lưu ý: Nếu file có dữ liệu không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị màn hình thông báo các 

dữ liệu không hợp lệ tương ứng: 

 

- Nhấn vào nút “Lưu” để import các dữ liệu hợp lệ trong file excel. 

- Nhấn vào nút “Đóng” để hủy bỏ việc import. 
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Lưu ý chung: 

- Tháng bị khoá thì không được phép cập nhật nhận xét, điểm, đánh giá (Tham khảo 

chức năng Cấu hình khoá dữ liệu cấp 1). 

- Tài khoản đăng nhập có quyền  

+ GVCN: được phép cập nhật nhận xét của lớp mình đảm nhiệm.  

+ GVBM: được phép xem thông tin. 

Tính năng hỗ trợ: 

Bước 1: Chọn lớp, học kỳ. 

Bước 2: Di chuyển chuột đến  để hiển thị ra các chức năng muốn đến bao gồm: 

 

- Hồ sơ 

- Sổ GVBM 

- Điểm danh 

- Vi phạm 

Khi chọn chức năng nào, hệ thống sẽ chuyển sang chức năng đó của lớp, học kỳ tương 

ứng đã chọn ở chức năng Sổ theo dõi CLGD (GVCN). 

4.5.12. Sổ TD CLGD (GVBM) 

  Chức năng cho phép quản trị cấp trường, giáo viên bộ môn theo dõi, cập nhật nhận 

xét, đánh giá các môn học, các mặt năng lực, phẩm chất của học sinh. 

Vào màn hình chức năng “Học sinh » Sổ TD CLGD (GVBM)”. Chọn lớp, học kỳ, 

môn học. Hệ thống hiển thị màn hình như bên dưới: 
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Danh sách học sinh được sắp xếp theo STT đã ở chức năng Hồ sơ học sinh. 

Trong danh sách, vẫn hiển thị các học sinh có trạng thái chuyển trường, chuyển lớp, 

thôi học. Tuy nhiên, hệ thống chỉ hiển thị dữ liệu của các học sinh chuyển trường, chuyển lớp, 

thôi học có ngày chuyển lớn hơn ngày kết thúc học kỳ đang chọn. Các học sinh này được đánh 

dấu màu đỏ trong danh sách. 

 Môn học & HĐGD 

4.5.12.1.1. Cập nhật nhận xét Tháng: 

Bước 1: Chọn Tháng, Môn học 

Bước 2: Nhập nhận xét vào các ô trên gridview 
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Hoặc nhập nhanh nhận xét của tháng (khác tháng được chọn) cho học sinh bằng cách 

nhấn chọn biểu tượng nhận xét . Hệ thống hiển thị màn hình nhập nhanh nhận xét như bên 

dưới: 

 

 

Bước 3: Nhấn chọn nút Lưu 

4.5.12.1.1. Cập nhật Nhận xét/ đánh giá cuối kỳ 

Bước 1: Chọn Tháng là “Đánh giá cuối kỳ”, chọn Môn học. Hệ thống hiển thị màn 

hình như bên dưới: 
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Bước 2: Cập nhật Nhận xét cuối kỳ, KTDK CK. Hoặc nhập nhanh nhận xét của tháng 

(khác tháng được chọn) cho học sinh bằng cách nhấn chọn biểu tượng nhận xét . Hệ thống 

hiển thị màn hình nhập nhanh nhận xét như bên dưới: 

 

Bước 3: Nhấn chọn nút Lưu 

Lưu ý: 

- Nếu chọn môn học là môn nhận xét sẽ không có cột KTĐK CK 

- Điểm KTĐK CK chỉ cho phép nhập dạng số nguyên từ 1 tới 10. 

- Cột đánh giá chỉ để xem thông tin được nhập từ “Sổ TD CLGD (GVCN)”. Không được 

phép nhập 
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4.5.12.1.2. Xoá nhận xét/ đánh giá 

Bước 1: Thầy cô check chọn học sinh  cần xóa 

 

Bước 2: Nhấn nút Xóa  

Bước 3: Nhấn OK để xác nhận xóa 

Lưu ý:  Để xóa cột KTĐK CK thì cần phải chọn tháng là “Đánh giá cuối kỳ” 

4.5.12.1.3. Xuất excel 

Bước 1: Chọn Tháng, Môn học 

Bước 2: Nhấn nút Xuất excel 

 

4.5.12.1.4. Import 

Bước 1: Từ file mẫu xuất ở trên, cập nhật nhận xét, điểm, đánh giá cho học sinh 

Bước 2: Nhấn nút “Import”, hệ thống hiển thị màn hình như bên dưới: 



PM_QT04_12065_SMAS3.0 – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.3 

BM01.QT.10.TVCG.01                                                                                                             167/409 

 

Bước 3: Nhấn vào nút “Chọn file”. Chọn file cần import, sau đó nhấn nút “Import”.  

Lưu ý: Nếu file có dữ liệu không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị màn hình thông báo các 

dữ liệu không hợp lệ tương ứng: 

 

- Nhấn vào nút “Lưu” để import các dữ liệu hợp lệ trong file excel. 

- Nhấn vào nút “Đóng” để hủy bỏ việc import. 

 Tab Năng lực 

4.5.12.2.1. Cập nhật nhận xét Tháng 

Bước 1: Chọn Tháng, chọn Môn học. 

Bước 2: Nhập nhận xét vào các ô trên gridview. 
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Hoặc nhập nhanh nhận xét của tháng (khác tháng được chọn) cho học sinh bằng cách 

nhấn chọn biểu tượng nhận xét . Hệ thống hiển thị màn hình nhập nhanh nhận xét 

như bên dưới: 

 

Bước 3: Nhấn chọn nút “Lưu”. 

4.5.12.2.2. Xoá nhận xét/ đánh giá 

Bước 1: Chọn Tháng, chọn Môn học. 

Bước 2: Tích chọn  học sinh cần xóa. 
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Bước 3: Nhấn nút “Xóa”. Hộp thoại thông báo xác nhận như hình dưới: 

 

Bước 4: Nhấn “OK” để xác nhận xóa. 

4.5.12.2.3. Xuất excel 

Bước 1: Chọn Tháng, chọn Môn học. 

Bước 2: Nhấn nút “Xuất excel”. Hệ thống xuất ra file excel như hình bên dưới: 
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4.5.12.2.4. Import  

Bước 1: Từ file mẫu xuất ở trên, cập nhật nhận xét, đánh giá cho học sinh. 

Bước 2: Nhấn nút “Import”, hệ thống hiển thị màn hình như bên dưới: 

 

Bước 3: Nhấn vào nút “Chọn file”. Chọn file cần import, sau đó nhấn nút “Import”. 

Lưu ý: Nếu file có dữ liệu không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị màn hình thông báo các 

dữ liệu không hợp lệ tương ứng: 

 

- Nhấn vào nút “Lưu” để import các dữ liệu hợp lệ trong file excel. 

- Nhấn vào nút “Đóng” để hủy bỏ việc import. 
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 Phẩm chất 

4.5.12.3.1. Cập nhật nhận xét Tháng 

Bước 1: Chọn Tháng, chọn Môn học. 

Bước 2: Nhập nhận xét vào các ô trên gridview. 

 

Hoặc nhập nhanh nhận xét của tháng (khác tháng được chọn) cho học sinh bằng cách 

nhấn chọn biểu tượng nhận xét . Hệ thống hiển thị màn hình nhập nhanh nhận xét 

như bên dưới: 

 

Bước 3: Nhấn chọn nút “Lưu”. 
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4.5.12.3.2. Xoá nhận xét/ đánh giá 

Bước 1: Chọn Tháng, chọn Môn học. 

Bước 2: Tích chọn  học sinh cần xóa. 

 

Bước 2: Nhấn nút “Xóa”. Hộp thoại thông báo xác nhận như hình dưới: 

 

Bước 3: Nhấn “OK” để xác nhận xóa. 

4.5.12.3.3. Xuất excel 

Bước 1: Chọn Tháng. 

Bước 2: Nhấn nút “Xuất excel”. Hệ thống xuất ra file excel như hình bên dưới: 
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4.5.12.3.4. Import  

Bước 1: Từ file mẫu xuất ở trên, cập nhật nhận xét, điểm, đánh giá cho học sinh. 

Bước 2: Nhấn nút “Import”, hệ thống hiển thị màn hình như bên dưới: 

 

Bước 3: Nhấn vào nút “Chọn file”. Chọn file cần import, sau đó nhấn nút “Import”. 

Lưu ý: Nếu file có dữ liệu không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị màn hình thông báo các 

dữ liệu không hợp lệ tương ứng: 

 

- Nhấn vào nút “Lưu” để import các dữ liệu hợp lệ trong file excel. 

Nhấn vào nút “Đóng” để hủy bỏ việc import. 
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Lưu ý chung: 

- Tháng bị khoá thì không được phép cập nhật nhận xét, điểm, đánh giá (Tham khảo 

chức năng Cấu hình khoá dữ liệu cấp 1). 

- Tài khoản đăng nhập có quyền  

+ GVCN: được phép cập nhật nhận xét của lớp mình đảm nhiệm.  

+ GVBM: được phép xem thông tin. 

Tính năng hỗ trợ: 

Bước 1: Chọn lớp, học kỳ. 

Bước 2: Di chuyển chuột đến  để hiển thị ra các chức năng muốn đến bao gồm: 

 

- Hồ sơ 

- Sổ GVBM 

- Điểm danh 

- Vi phạm 

Khi chọn chức năng nào, hệ thống sẽ chuyển sang chức năng đó của lớp, học kỳ tương ứng đã 

chọn ở chức năng Sổ theo dõi CLGD (GVCN). 

4.6. Cán bộ 

4.6.1. Quản lý hồ sơ cán bộ 

Chức năng này cho phép quản lý các thông tin về hồ sơ, quá trình công tác, đào tạo, 

thông tin lương của cán bộ. 

 Tìm kiếm hồ sơ cán bộ 

Vào màn hình “Cán bộ » Hồ sơ cán bộ”, nhập thông tin tìm kiếm và nhấn vào “Tìm 

kiếm” để tìm kiếm hồ sơ cán bộ. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm. 
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 Xem hồ sơ cán bộ 

Bước 1: Từ màn hình “Cán bộ » Hồ sơ cán bộ”, nhấn vào Họ và tên cán bộ muốn xem 

hồ sơ và chọn “Xem hồ sơ”. 

 

Bước 2: Hệ thống hiển thị thông tin hồ sơ cán bộ. 
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 Thêm mới hồ sơ cán bộ 

Bước 1: Từ màn hình “Cán bộ » Hồ sơ cán bộ”, nhấn vào “Thêm mới” để thêm mới 

hồ sơ cán bộ.  
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Bước 2: Nhập các thông tin hồ sơ cán bộ: Thông tin chung, Thông tin đoàn thể, Thông 

tin gia đình, Thông tin chuyên môn và hợp đồng và nhấn “Lưu” để lưu thông tin. Có thể nhấn 

“Làm lại” để thực hiện nhập lại thông tin hồ sơ hoặc nhấn “Quay lại” để về màn hình trước 

đó. 

 

 

 

Lưu ý:  Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 
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 Sửa hồ sơ cán bộ 

Bước 1: Từ màn hình “Cán bộ » Hồ sơ cán bộ”, nhấn vào Họ và tên cán bộ muốn cập 

nhật hồ sơ, chọn “Cập nhật hồ sơ”. 

 

Bước 2: Nhập các thông tin hồ sơ cán bộ: Thông tin chung, Thông tin đoàn thể, Thông 

tin gia đình, Thông tin chuyên môn và hợp đồng và nhấn “Lưu” để lưu thông tin. Có thể nhấn 

“Làm lại” để thực hiện nhập lại thông tin hồ sơ hoặc nhấn “Quay lại” để về màn hình trước 

đó. 
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Lưu ý:  Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

 Xóa hồ sơ cán bộ 

Bước 1: Từ màn hình “Cán bộ » Hồ sơ cán bộ”, chọn cán bộ muốn xóa. Nhấn Xóa để 

xóa hồ sơ cán bộ. 

 

 

Lưu ý: Chỉ cho phép xóa khi cán bộ có trạng thái Đang làm việc và chưa được phân 

công giảng dạy, phân công giáo vụ, công việc kiêm nhiệm, làm thay chủ nhiệm.  
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4.6.2. Quản lý quá trình công tác cán bộ 

 Thêm mới quá trình công tác 

Bước 1: Vào màn hình “Sửa hồ sơ cán bộ”, chọn tab “Quản lý quá trình công tác 

của cán bộ”, nhấn nút “Thêm mới”. 

 

Bước 2: Nhập các thông tin quá trình công tác và nhấn “Lưu” để lưu thông tin hoặc 

nút “Đóng” để quay về màn hình trước đó. 

 

Lưu ý: Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

 Sửa quá trình công tác 

Bước 1: Từ màn hình “Quản lý quá trình công tác của cán bộ”, nhấn  để cập nhật 

quá trình công tác cán bộ. 

 



PM_QT04_12065_SMAS3.0 – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.3 

BM01.QT.10.TVCG.01                                                                                                             181/409 

Bước 2: Nhập các thông tin quá trình công tác và nhấn “Lưu” để lưu thông tin hoặc 

nút “Đóng” để quay về màn hình trước đó. 

 

Lưu ý:  Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

 Xóa quá trình công tác 

Bước 1: Từ màn hình “Quản lý quá trình công tác của cán bộ”, nhấn  để xóa quá 

trình công tác cán bộ. 

 

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận lại thông tin xóa quá trình công tác 

đã chọn. Người dùng nếu đồng ý xóa thì nhấn nút “OK” trên hộp thông báo, ngược lại sẽ nhấn 

nút “Cancel”. 

4.6.3. Thông tin đào tạo của cán bộ 

 Thêm mới thông tin đào tạo 

Bước 1: Vào màn hình “Sửa hồ sơ cán bộ”, chọn tab “Thông tin đào tạo”, nhấn nút 

“Thêm mới”. 
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Bước 2: Nhập các thông tin quá trình đào tạo và nhấn “Lưu” để lưu thông tin hoặc nút 

“Đóng” để quay về màn hình trước đó. 

 

Lưu ý: Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

 Sửa thông tin đào tạo 

Bước 1: Từ màn hình “Thông tin đào tạo”, nhấn  để cập nhật quá trình đào tạo 

của cán bộ. 
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Bước 2: Nhập các thông tin quá trình đào tạo và nhấn “Lưu” để lưu thông tin hoặc nút 

“Đóng” để quay về màn hình trước đó. 

 

Lưu ý:  Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

 Xóa thông tin đào tạo 

Bước 1: Từ màn hình “Thông tin đào tạo”, nhấn  để xóa quá trình đào tạo cán bộ. 

 

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận lại thông tin xóa quá trình đào tạo đã 

chọn. Người dùng nếu đồng ý xóa thì nhấn nút “OK” trên hộp thông báo, ngược lại sẽ nhấn 

nút “Cancel”. 
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4.6.4. Thông tin lương của cán bộ 

 Thêm mới thông tin lương 

Bước 1: Vào màn hình “Sửa hồ sơ cán bộ”, chọn tab “Thông tin lương”, nhấn nút 

“Thêm mới”. 

 

Bước 2: Nhập các thông tin lương và nhấn “Lưu” để lưu thông tin hoặc nút “Đóng” 

để quay về màn hình trước đó. 

 

Lưu ý: Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

 Sửa thông tin lương 

Bước 1: Từ màn hình “Thông tin lương”, nhấn   để cập nhật thông tin lương của 

cán bộ. 
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Bước 2: Nhập thông tin lương và nhấn “Lưu” để lưu thông tin hoặc nút “Đóng” để 

quay về màn hình trước đó. 

 

Lưu ý: Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

 Xóa thông tin lương 

Bước 1: Từ màn hình “Thông tin lương”, nhấn  để xóa thông tin lương của cán 

bộ. 

 

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận lại thông tin xóa thông tin lương đã 

chọn. Người dùng nếu đồng ý xóa thì nhấn nút “OK” trên hộp thông báo, ngược lại sẽ nhấn 

nút “Cancel”. 
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4.6.5. Quản lý cán bộ nghỉ hưu 

Chức năng này cho phép người dùng thêm mới, sửa, xóa thông tin cán bộ nghỉ hưu.  

 Cập nhật nghỉ hưu cho cán bộ 

Bước 1: Từ màn hình “Cán bộ » Hồ sơ cán bộ”, nhấn  vào Họ và tên cán bộ muốn cập 

nhật nghỉ hưu. Chọn “Cập nhật nghỉ hưu” để thực hiện cập nhật nghỉ hưu cho cán bộ.  

 

Bước 2: Nhập thông tin nghỉ hưu. 

 

Bước 3: Nhấn nút “Lưu”, hệ thống cập nhật nghỉ hưu cho cán bộ. Nhấn nút “Đóng” 

để trở về màn hình trước đó. 

Lưu ý: 

- Chỉ cho phép cập nhật nghỉ hưu với cán bộ có trạng thái Đang làm việc. 

- Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

- Sau khi cập nhật nghỉ hưu, tính từ ngày nghỉ, cán bộ sẽ không thể đăng nhập sử dụng 

hệ thống. 

 Sửa thông tin nghỉ hưu cho cán bộ 

Bước 1: Từ màn hình “Cán bộ » Hồ sơ cán bộ”, nhấn vào Họ và tên cán bộ muốn cập 

nhật nghỉ hưu sau đó chọn “Cập nhật nghỉ hưu”. 
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Bước 2: Nhập thông tin thay đổi. 

 

Bước 3: Nhấn nút “Lưu” hệ thống cập nhật thông tin nghỉ hưu cho cán bộ. Nhấn nút 

“Đóng” để trở về màn hình trước đó. Nhấn “Hủy nghỉ hưu” để hủy bỏ việc cập nhật nghỉ hưu 

cho cán bộ. 

Lưu ý:  

- Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

- Nếu chọn “Hủy nghỉ hưu” thì cán bộ sẽ trở về trạng thái Đang làm việc. 

4.6.6. Quản lý cán bộ chuyển công tác 

Chức năng này cho phép người dùng thêm mới, sửa, xóa thông tin cán bộ chuyển công 

tác.                                       

 Cập nhật chuyển công tác cho cán bộ 

Bước 1: Từ màn hình “Cán bộ » Hồ sơ cán bộ”, nhấn vào Họ và tên cán bộ muốn 

chuyển công tác. Chọn “Chuyển công tác” để cập nhật chuyển công tác cho cán bộ. 
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Bước 2: Nhập thông tin trường chuyển đến. 

Nếu chọn : Nhập các thông tin Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, 

Phường/Xã, hệ thống sẽ liệt kê danh sách các trường ở Phường/Xã đã chọn. 

 

Nếu chọn : Nhập các thông tin: Nơi chuyển đến, ngày chuyển, quyết 

định chuyển. 

 

Bước 3: Nhấn nút “Lưu”, hệ thống thêm mới thành công thông tin cán bộ chuyển công 

tác. Nhấn nút “Đóng” để trở về màn hình trước đó. 

Lưu ý: 

- Chỉ cho phép chuyển công tác với cán bộ có trạng thái Đang làm việc. 

- Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 
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- Sau khi cập nhật chuyển công tác, cán bộ sẽ có trạng thái là Chuyển công tác và không 

đăng nhập được vào hệ thống. 

- Nếu chọn  thì sau khi lưu thông tin cán bộ sẽ được chuyển sang 

trường mới trên hệ thống, các thông tin về hồ sơ cán bộ, khen thưởng, kỷ luật, danh 

hiệu thi đua cũng sẽ được chuyển sang trường mới. 

 Sửa thông tin chuyển công tác cho cán bộ 

Bước 1: Từ màn hình “Cán bộ » Hồ sơ cán bộ”, nhấn  vào Họ và tên cán bộ muốn cập 

nhật chyển công tác, chọn “Cập nhật chuyển công tác”. 

 

Bước 2: Nhập thông tin trường chuyển đến. 

Nếu chọn  : Nhập các thông tin Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, 

Phường/Xã, hệ thống sẽ liệt kê danh sách các trường ở Phường/Xã đã chọn. 

 

Nếu chọn  : Nhập các thông tin: Nơi chuyển đến, ngày chuyển, quyết 

định chuyển. 
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Bước 3: Nhấn nút “Lưu”, hệ thống cập nhật thông tin cán bộ chuyển công tác. Nhấn 

nút “Đóng” để trở về màn hình trước đó. Nhấn “Hủy chuyển công tác” để hủy bỏ việc chuyển 

công tác của cán bộ. 

Lưu ý: 

- Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

- Nếu chọn “Hủy chuyển công tác” thì cán bộ sẽ trở về trạng thái Đang làm việc. 

4.6.7. Phân công giảng dạy 

Chức năng này cho phép quản trị hệ thống phân công giảng dạy cho giáo viên. Có thể 

lựa chọn phân công giảng dạy theo từng môn học của từng lớp hoặc phân công giảng dạy theo 

từng giáo viên. Giáo viên sau khi được phân công dạy môn học của một lớp sẽ có quyền giáo 

viên bộ môn với lớp đó. 

 Phân công giảng dạy theo môn học của lớp 

Bước 1: Từ màn hình “Cán bộ » Phân công giảng dạy”, chọn tab “Phân công giảng 

dạy”. Chọn Học kỳ, Khối, Lớp muốn phân công giảng dạy. Nhấn nút “Tìm kiếm”, hệ thống 

hiển thị danh sách môn học của lớp tương ứng. 
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Bước 2: Trên màn hình danh sách môn học của lớp, nhấn nút  để bổ sung hoặc cập 

nhật giáo viên dạy môn học tương ứng. 

 

Bước 3: Chọn Tổ bộ môn, Giáo viên và nhấn nút  để lưu thông tin vừa cập nhật, 

hoặc nhấn  để hủy thông tin cập nhật. 

 

Lưu ý: 

- Có thể phân công giáo viên dạy cả 2 kỳ bằng cách tích chọn vào cột Áp dụng cho cả 2 

kỳ. 
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- Có thể chọn nhiều giáo viên cùng dạy một môn ở một lớp trong cùng 1 học kỳ. Nếu 

muốn bổ sung giáo viên dạy môn học ở một lớp trong cùng một học kỳ thì thực hiện 

tiếp Bước 4, Bước 5. 

Bước 4: Trên màn hình danh sách môn học của lớp, nhấn nút  để bổ sung thêm 

giáo viên dạy môn học của lớp tương ứng.  

 

Lưu ý: Chỉ cho phép bổ sung giáo viên khi đã phân công ít nhất 01 giáo viên đã được 

phân công dạy môn học của lớp. 

Bước 5: Trên màn hình thêm mới phân công giảng dạy chọn Tổ bộ môn, Giáo viên, 

nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin, hoặc nhấn nút “Đóng” để quay về màn hình trước. 

 

 Phân công giảng dạy theo giáo viên 

Bước 1: Từ màn hình “Cán bộ » Phân công giảng dạy”, chọn tab “Phân công giảng 

dạy theo giáo viên”. Chọn Tổ bộ môn, Giáo viên, Môn học nhấn nút “Tìm kiếm”. Hệ thống 

liệt kê danh sách các lớp học theo Môn học đã chọn. 
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Bước 2: Tích chọn dòng muốn phân công cho giáo viên và nhấn nút “Lưu” để lưu 

thông tin phân công. 
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4.6.8. Phân công giáo vụ 

Chức năng này cho phép người dùng thêm mới, cập nhật quyền giáo vụ cho các giáo 

viên trong trường.  Quyền giáo vụ gồm: 

- Quyền GVCN: phân cho giáo viên làm chủ nhiệm lớp đó, cho phép giáo viên Tổng kết 

điểm, Xếp loại hạnh kiểm và Xếp loại học sinh trong lớp… 

- Quyền GVBM: phân cho giáo viên là giáo viên bộ môn lớp đó, cho phép giáo viên có 

thể cập nhật điểm cho tất cả các môn trong lớp. 

- Quyền Giám thị: phân cho giáo viên làm giám thị lớp đó, cho phép giáo viên cập nhật 

điểm danh, cập nhật vi phạm cho học sinh trong lớp đó. 

Bước 1: Từ màn hình “Cán bộ » Phân công giáo vụ”, chọn Tổ bộ môn, Giáo viên, 

Khối.  Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các lớp thuộc khối đã chọn và các quyền giáo vụ mà 

giáo viên có thể đảm nhận tương ứng với từng lớp. 

 

Bước 2: Tích chọn quyền giáo vụ: Quyền GVCN, Quyền GVBM, Quyền Giám thị ứng 

với từng lớp để phân công giáo vụ cho giáo viên. Nhấn “Lưu” để lưu thông tin. 

 

Lưu ý: Chức năng này phân quyền giáo vụ khác với chức năng phân quyền người sử 

dụng và chức năng này phân quyền chặt chẽ hơn phân quyền người sử dụng.Ví dụ: Giáo viên 

Nguyễn Thị Diệu Huyền được phân quyền chức năng “Xếp loại học sinh” ở màn hình “Phân 

quyền người sử dụng” thì khi đăng nhập vào hệ thống, giáo viên sẽ vào được màn hình “Tổng 

kết điểm”. Nhưng nếu giáo viên Nguyễn Thị Diệu Huyền không được phân quyền GVCN với 

lớp 10A2 ở chức năng “Phân công giáo vụ” thì khi giáo viên Nguyễn Thị Diệu Huyền vào 

màn hình “Tổng kết điểm”, chọn lớp 10A2, nút “Tổng kết” sẽ bị mờ không cho giáo viên 
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tổng kết. Chỉ khi được phân quyền giáo vụ là GVCN lớp thì giáo viên mới thực hiện tổng kết 

điểm được cho lớp. 

4.6.9. Công việc kiêm nhiệm 

Nếu cán bộ được phân công công việc kiêm nhiệm thì sẽ được giảm bớt lượng công 

việc mình phụ trách chính. Ví dụ: Giáo viên A dạy môn Tiếng Anh, ngoài giảng dạy giáo viên 

còn phụ trách công tác văn thư của trường thì giáo viên sẽ được giảm bớt số tiết phải dạy trên 

tuần so với yêu cầu. 

 Phân công kiêm nhiệm 

Chức năng cho phép người dùng phân công công việc kiêm nhiệm cho cán bộ trong 

trường. 

Lưu ý: Nếu năm học đang thao tác là năm học cũ thì sẽ không thể thực hiện các thao 

tác Thêm, sửa, xóa. 

4.6.9.1.1. Thêm mới công việc kiêm nhiệm 

Bước 1: Từ màn hình “Cán bộ » Công việc kiêm nhiệm”, chọn tab “Phân công kiêm 

nhiệm”. Nhấn vào nút “Thêm mới” để thực hiện thêm mới Phân công kiêm nhiệm. 

 

Bước 2: Nhập thông tin Công việc kiêm nhiệm, Tổ bộ môn, Giáo viên. 

 

Bước 3: Nhấn nút “Lưu”, hệ thống thêm mới thành công thông tin Công việc kiêm 

nhiệm. Nhấn nút “Đóng” để trở về màn hình trước đó. 

Lưu ý: 
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- Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

- Tên các công việc kiêm nhiệm sẽ được lấy từ chức năng “Danh mục » Công việc kiêm 

nhiệm”. 

4.6.9.1.2. Sửa công việc kiêm nhiệm 

Bước 1: Từ màn hình “Phân công kiêm nhiệm”. Nhấn vào  để thực hiện sửa công 

việc kiêm nhiệm. 

 

Bước 2: Chọn công việc kiêm nhiệm, nhấn  để lưu thông tin vừa cập nhật, hoặc 

nhấn  để hủy thông tin cập nhật. 

 

4.6.9.1.3. Xóa công việc kiêm nhiệm 

Bước 1: Từ màn hình “Phân công kiêm nhiệm”, nhấn vào biểu tượng Xóa   

 

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận lại thông tin xóa thông tin công việc 

kiêm nhiệm đã chọn. Người dùng nếu đồng ý xóa thì nhấn nút “Đồng ý” trên hộp thông báo, 

ngược lại sẽ nhấn nút “Hủy bỏ”. 

Lưu ý: Nếu công việc kiêm nhiệm đã được sử dụng để cập nhật Làm thay kiêm nhiệm 

thì sẽ không thể xóa được. 

 Làm thay kiêm nhiệm 

Chức năng này cho phép cập nhật cán bộ A làm thay công việc kiêm nhiệm cho cán bộ 

B trong một khoảng thời gian. Ví dụ, giáo viên B được phân công kiêm nhiệm làm công tác 
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văn thư của trường, nhưng vì lý do cá nhân không thể làm công việc này trong tháng 10, giáo 

viên A được phân công làm công tác văn thư thay giáo viên B trong tháng 10. 

Lưu ý: Nếu năm học đang thao tác là năm học cũ thì sẽ không thể thực hiện các thao 

tác Thêm, sửa, xóa. 

4.6.9.2.1. Thêm mới làm thay kiêm nhiệm 

Bước 1: Từ màn hình “Cán bộ » Công việc kiêm nhiệm”, chọn tab “Làm thay kiêm 

nhiệm”. Nhấn vào nút “Thêm mới” để thực hiện thêm mới Làm thay kiêm nhiệm. 

 

Bước 2: Nhập thông tin Làm thay kiêm nhiệm. 

 

Bước 3: Nhấn nút “Lưu”, hệ thống thêm mới thành công thông tin Làm thay kiêm 

nhiệm. Nhấn nút “Đóng” để trở về màn hình trước đó. 

Lưu ý: Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

4.6.9.2.2. Sửa làm thay kiêm nhiệm 

Bước 1: Từ màn hình “Làm thay kiêm nhiệm”, nhấn vào nút  để thực hiện sửa 

Làm thay kiêm nhiệm. 



PM_QT04_12065_SMAS3.0 – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.3 

BM01.QT.10.TVCG.01                                                                                                             198/409 

 

Bước 2: Nhập thông tin thay đổi, nhấn “Lưu” để lưu thông tin hoặc nhấn “Đóng” để 

trở về màn hình trước. 

 

4.6.9.2.3. Xóa làm thay kiêm nhiệm 

Bước 1: Từ màn hình “Làm thay kiêm nhiệm”, nhấn vào biểu tượng Xóa . 

 

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận lại thông tin xóa thông tin Làm thay 

kiêm nhiệm đã chọn. Người dùng nếu đồng ý xóa thì nhấn nút “OK” trên hộp thông báo, 

ngược lại sẽ nhấn nút “Cancel”. 

4.6.10. Làm thay chủ nhiệm 

Chức năng này cho phép người dùng thêm mới, sửa, xóa  thông tin làm thay công tác 

chủ nhiệm. Ví dụ: giáo viên B được phân công làm công tác chủ nhiệm lớp 10A2, nhưng vì lý 

do cá nhân không thể làm công việc này trong tháng 10, giáo viên A được phân công làm chủ 

nhiệm lớp 10A2 thay giáo viên B trong tháng 10. 
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Lưu ý: Nếu năm học đang thao tác là năm học cũ thì sẽ không thể thực hiện các thao 

tác Thêm, sửa, xóa. 

 Thêm mới Làm thay chủ nhiệm 

Bước 1: Từ màn hình “Cán bộ » Làm thay chủ nhiệm”, nhấn vào nút “Thêm mới”  

để thực hiện chức năng thêm mới thông tin làm thay chủ nhiệm. 

 

Bước 2: Nhập thông tin Làm thay chủ nhiệm cần thêm mới. 

 

Bước 3: Nhấn nút “Lưu”, hệ thống thêm mới thành công thông tin làm thay chủ nhiệm. 

Nhấn nút “Đóng” để trở về màn hình trước đó. 

Lưu ý: 

- Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

- Chỉ thêm mới thông tin Làm thay chủ nhiệm với lớp đã có giáo viên chủ nhiệm. 

- Trong khoảng thời gian được phân công làm thay chủ nhiệm, giáo viên sẽ có quyền 

GVCN với lớp đó, ngoài khoảng thời gian đó, giáo viên sẽ không có quyền này. 
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 Sửa thông tin làm thay chủ nhiệm 

Bước 1: Từ màn hình “Cán bộ » Làm thay chủ nhiệm”, nhấn vào biểu tượng , hệ 

thống hiển thị màn hình sửa thông tin làm thay chủ nhiệm. 

 

Bước 2: Nhập thông tin thay đổi. 

 

Bước 3: Nhấn nút “Lưu”, hệ thống cập nhật thông tin làm thay chủ nhiệm. Nhấn nút 

“Đóng” để trở về màn hình trước đó. 

Lưu ý: Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

 Xóa thông tin làm thay chủ nhiệm 

Bước 1: Tại màn hình “Cán bộ »Làm thay chủ nhiệm”, nhấn vào biểu tượng  
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Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận lại thông tin xóa thông tin làm thay 

chủ nhiệm đã chọn. Người dùng nếu đồng ý xóa thì nhấn nút “Đồng ý” trên hộp thông báo, 

ngược lại sẽ nhấn nút “Hủy bỏ”. 

4.6.11. Khen thưởng kỷ luật 

Chức năng này cho phép người dùng thêm mới, sửa, xóa thông tin khen thưởng / kỷ 

luật cán bộ. 

 Thêm mới khen thưởng/kỷ luật 

Bước 1: Từ màn hình “Cán bộ» Khen thưởng – Kỷ luật”, chọn tab “Khen thưởng” 

hoặc tab “Kỷ luật”, nhấn vào nút “Thêm mới”  để thực hiện chức năng thêm mới thông tin 

khen thưởng/ kỷ luật. 

 

Bước 2: Nhập thông tin khen thưởng/kỷ luật cần thêm mới. 

 

Bước 3: Nhấn nút “Lưu”, hệ thống thêm mới thành công thông tin khen thưởng/kỷ 

luật. Nhấn nút “Đóng” để trở về màn hình trước đó. 
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Lưu ý: Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

 Sửa thông tin khen thưởng/ kỷ luật 

Bước 1: Từ màn hình “Cán bộ » Khen thưởng – Kỷ luật”, chọn tab “Khen thưởng” 

hoặc tab “Kỷ luật”, nhấn vào biểu tượng , hệ thống hiển thị màn hình sửa thông tin khen 

thưởng/ kỷ luật. 

 

Bước 2: Nhập thông tin thay đổi. 

 

Bước 3: Nhấn nút “Lưu”, hệ thống cập nhật thông tin khen thưởng/ kỷ luật. Nhấn nút 

“Đóng” để trở về màn hình trước đó. 

Lưu ý: Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

 Xóa thông tin khen thưởng/ kỷ luật 

Bước 1: Tại màn hình “Cán bộ » Khen thưởng – Kỷ luật”, chọn tab “Khen thưởng” 

hoặc tab “Kỷ luật”, nhấn vào biểu tượng Xóa . 
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Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận lại thông tin xóa thông tin khen 

thưởng kỷ luật đã chọn. Người dùng nếu đồng ý xóa thì nhấn nút “Đồng ý” trên hộp thông 

báo, ngược lại sẽ nhấn nút “Hủy bỏ”. 

4.6.12. Quản lý sáng kiến kinh nghiệm 

Chức năng cho phép người dùng quản lý sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ trong 

trường.                                       

 Thêm mới sáng kiến kinh nghiệm 

Bước 1: Từ màn hình “Cán bộ » Sáng kiến kinh nghiệm”, nhấn vào nút “Thêm mới”  

để thực hiện chức năng thêm mới thông tin sáng kiến kinh nghiệm. 

 

Bước 2: Nhập thông tin sáng kiến kinh nghiệm cần thêm mới. 

 

Bước 3: Nhấn nút “Lưu”, hệ thống thêm mới thành công thông tin sáng kiến kinh 

nghiêm. Nhấn nút “Đóng” để trở về màn hình trước đó. 

Lưu ý: Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 
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  Sửa thông tin sáng kiến kinh nghiệm 

Bước 1: Từ màn hình “Cán bộ » Sáng kiến kinh nghiệm”, nhấn vào biểu tượng ,  

hệ thống hiển thị màn hình sửa thông tin sáng kiến kinh nghiệm. 

 

Bước 2: Nhập thông tin thay đổi. 

 

Bước 3: Nhấn nút “Lưu”, hệ thống cập nhật thông tin sáng kiến kinh nghiệm. Nhấn 

nút “Đóng” để trở về màn hình trước đó. 

Lưu ý: Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

  Xóa thông tin sáng kiến kinh nghiệm 

Bước 1: Tại màn hình “Cán bộ » Sáng kiến kinh nghiệm”, nhấn vào biểu tượng Xóa 
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Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận lại thông tin xóa thông tin sáng kiến 

kinh nghiệm đã chọn. Người dùng nếu đồng ý xóa thì nhấn nút “OK” trên hộp thông báo, 

ngược lại sẽ nhấn nút “Cancel”. 

4.6.13. Đánh giá xếp loại cán bộ 

Chức năng cho phép người dùng quản lý việc đánh giá xếp loại cán bộ của  trường.                                       

 Thêm mới đánh giá xếp loại cán bộ 

Bước 1: Từ màn hình “Cán bộ » Đánh giá xếp loại”, nhấn vào nút “Thêm mới” để 

thực hiện chức năng thêm mới thông tin đánh giá xếp loại cán bộ. 

 

Bước 2: Nhập thông tin đánh giá xếp loại cán bộ cần thêm mới. 

 

Bước 3: Nhấn nút “Lưu”, hệ thống thêm mới thành công thông tin xếp loại đánh giá 

cán bộ. Nhấn nút “Đóng” để trở về màn hình trước đó. 
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Lưu ý: Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

 Sửa thông tin đánh giá xếp loại cán bộ 

Bước 1: Từ màn hình “Cán bộ » Đánh giá xếp loại”, nhấn vào biểu tượng , hệ 

thống hiển thị màn hình sửa thông tin đánh giá xếp loại cán bộ. 

 

Bước 2: Nhập thông tin thay đổi. 

 

Bước 3: Nhấn nút “Lưu”, hệ thống cập nhật thông tin đánh giá xếp loại cán bộ. Nhấn 

nút “Đóng” để trở về màn hình trước đó. 

Lưu ý: Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

  Xóa thông tin đánh giá xếp loại cán bộ 

Bước 1: Tại màn hình “Cán bộ » Đánh giá xếp loại”, nhấn vào biểu tượng Xóa  
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Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận lại thông tin xóa thông tin đánh giá 

xếp loại cán bộ đã chọn. Người dùng nếu đồng ý xóa thì nhấn nút “OK” trên hộp thông báo, 

ngược lại sẽ nhấn nút “Cancel”. 

4.6.14. Danh hiệu thi đua 

Chức năng cho phép người dùng quản lý danh hiệu thi đua của cán bộ trong trường.  

 Thêm mới danh hiệu thi đua 

Bước 1: Từ màn hình “Cán bộ » Danh hiệu thi đua”, nhấn vào nút “Thêm mới” để 

thực hiện chức năng thêm mới thông tin danh hiệu thi đua cán bộ. 

 

Bước 2: Nhập thông tin danh hiệu thi đua cán bộ cần thêm mới. 

 

Bước 3: Nhấn nút “Lưu”, hệ thống thêm mới thành công thông tin danh hiệu thi đua 

cán bộ. Nhấn nút “Đóng” để trở về màn hình trước đó. 

Lưu ý: Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

  Sửa thông tin danh hiệu thi đua 

Bước 1: Từ màn hình “Cán bộ » Danh hiệu thi đua”, nhấn vào biểu tượng ,  hệ 

thống hiển thị màn hình sửa thông tin danh hiệu thi đua. 
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Bước 2: Nhập thông tin thay đổi. 

 

Bước 3: Nhấn nút “Lưu”, hệ thống cập nhật thông tin danh hiệu thi đua. Nhấn nút 

“Đóng” để trở về màn hình trước đó. 

Lưu ý: Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

  Xóa thông tin danh hiệu thi đua 

Bước 1: Tại màn hình “Cán bộ » Danh hiệu thi đua”, nhấn vào biểu tượng Xóa  

 

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận lại thông tin xóa thông tin danh hiệu 

thi đua đã chọn. Người dùng nếu đồng ý xóa thì nhấn nút “OK” trên hộp thông báo, ngược lại 

sẽ nhấn nút “Cancel”. 
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4.6.15. Danh hiệu thi đua tập thể 

Chức năng cho phép người dùng quản lý danh hiệu thi đua của tập thể (tổ bộ môn) 

trong trường.                                       

 Thêm mới danh hiệu thi đua tập thể 

Bước 1: Từ màn hình “Cán bộ » Danh hiệu thi đua tập thể”, nhấn vào nút  “Thêm 

mới” để thực hiện chức năng thêm mới thông tin danh hiệu thi đua tập thể. 

 

Bước 2: Nhập thông tin danh hiệu thi đua tập thể cần thêm mới. 

 

Bước 3: Nhấn nút “Lưu”, hệ thống thêm mới thành công thông tin danh hiệu thi đua 

tập thể. Nhấn nút “Đóng” để trở về màn hình trước đó. 

Lưu ý: Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

  Sửa thông tin danh hiệu thi đua tâp thể 

Bước 1: Từ màn hình “Cán bộ » Danh hiệu thi đua tập thể”, nhấn vào biểu tượng 

,  hệ thống hiển thị màn hình sửa thông tin danh hiệu thi đua tập thể. 
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Bước 2: Nhập thông tin thay đổi. 

 

Bước 3: Nhấn nút “Lưu”, hệ thống cập nhật thông tin danh hiệu thi đua tập thể. Nhấn 

nút “Đóng” để trở về màn hình trước đó. 

Lưu ý: Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

  Xóa thông tin danh hiệu thi đua tập thể 

Bước 1: Tại màn hình “Cán bộ » Danh hiệu thi đua tập thể”, nhấn vào biểu tượng 

Xóa . 

 

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận lại thông tin xóa thông tin danh hiệu 

thi đua tập thể đã chọn. Người dùng nếu đồng ý xóa thì nhấn nút “OK” trên hộp thông báo, 

ngược lại sẽ nhấn nút “Cancel”. 
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4.7. Thi cử 

4.7.1. Tổ chức thi 

Hệ thống hỗ trợ quản trị cấp trường tổ chức một kỳ thi theo đúng trình tự: từ việc tạo 

kỳ thi, tạo nhóm thi, tạo danh sách môn thi, lập danh sách thí sinh, đánh số báo danh cho các 

thí sinh, xếp phòng thi cho các thí sinh, lập danh sách giám thị, phân công giám thị coi thi các 

phòng cho đến đánh phách các bài thi của các thí sinh. 

 Danh sách kỳ thi 

Chức năng này cho phép người dùng tìm kiếm, khai báo, sửa, xóa các kỳ thi trong năm 

học. 

4.7.1.1.1. Tìm kiếm kỳ thi 

Bước 1: Trong màn hình hệ thống, chọn “Thi cử » Tổ chức thi » Danh sách kỳ thi”. 

Hệ thống hiển thị màn hình mặc định: bao gồm các kỳ thi đã tạo của năm học hiện tại: 

 

Bước 2: Chọn năm học tại ô Năm học để tìm kiếm các kỳ thi theo năm học. 

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các kỳ thi trong năm học đã chọn. Nếu năm học không 

có kỳ thi nào, hệ thống sẽ hiển thị thông báo: “Không có bản ghi nào”. 

Lưu ý: 

- Trên danh sách hiển thị các cột Tên kỳ thi, Vào điểm thi, Chốt điểm thi. Ý nghĩa các 

trường này như sau: 

+ Tên kỳ thi: Tên kỳ thi đã tạo. 

+ Vào điểm thi: Kỳ thi đã xử lý kết quả thi và vào điểm thi cho các thí sinh. 

+ Chốt điểm thi: Kỳ thi đã thực hiện chuyển điểm thi của học sinh vào sổ điểm. 
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4.7.1.1.2. Thêm mới kỳ thi 

Bước 1: Từ màn hình “Danh sách kỳ thi”, nhấn nút “Thêm mới” 

 

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới kỳ thi như sau: 

 

Bước 3: Nhập/chọn các thông tin để tạo kỳ thi. 

Bước 4: Nhấn nút “Lưu” để thực hiện lưu kỳ thi vừa tạo. 

Lưu ý: 

- Nếu muốn kế thừa dữ liệu của kỳ thi đã được tạo, tích chọn “Kế thừa dữ liệu”, màn 

hình Thêm mới hiển thị như sau: 
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- Những trường có dấu (*) là trường bắt buộc nhập/chọn. 

- Kỳ thi kế thừa: Tên kỳ thi mà kỳ thi mới tạo sẽ kế thừa dữ liệu. 

- Thông tin Dữ liệu kế thừa: 

+ Nhóm thi, môn thi, phòng thi: Mặc định được chọn. 

+ Thí sinh, số báo danh, xếp phòng thi, số phách. 

+ Giám thị, phân công giám thị. 

- Thông tin Kiểu nhập điểm thi:  

+ Nếu tích chọn “Nhập điểm theo số phách”: Hệ thống cho phép nhập điểm bài thi 

của thí sinh theo số phách. 

+ Nếu tích chọn “Nhập điểm theo phòng thi”: Hệ thống cho phép nhập điểm bài thi 

của thí sinh theo phòng thi. 

+ Nếu tích chọn “Nhập điểm theo mã học sinh/họ và tên”: Hệ thống cho phép nhập 

điểm bài thi theo mã học sinh hoặc họ và tên của thí sinh. 

+ Nếu tích chọn “Nhập điểm theo số báo danh”: Hệ thống cho phép nhập điểm bài 

thi của thí sinh theo số báo danh. 

- Nếu“Vào điểm thi” được tích chọn thì Giáo viên mới có thể nhập điểm bài thi cho thí sinh. 

- Chỉ có thể thêm mới kỳ thi khi: 

+ Người dùng có quyền thêm mới/sửa/xóa kỳ thi. 

+ Năm học đang thực hiện là năm học hiện tại. 
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4.7.1.1.3. Sửa kỳ thi 

Bước 1:  Từ màn hình chức năng “Thi cử » Tổ chức thi » Danh sách kỳ thi”, chọn 

kỳ thi cần sửa từ danh sách kỳ thi, nhấn nút  để cập nhật thông tin cho kỳ thi. Hệ thống 

hiển thị màn hình Sửa kỳ thi như sau: 

 

Bước 3: Nhập/chọn các thông tin kỳ thi cần sửa đổi. 

Bước 4: Nhấn nút “Lưu” để thực hiện lưu thông tin sửa đổi. 

Lưu ý:  

- Nếu muốn kế thừa dữ liệu của kỳ thi đã được tạo, tích chọn “Kế thừa dữ liệu”, màn 

hình Sửa kỳ thi hiển thị như sau: 
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- Những trường có dấu (*) là trường bắt buộc nhập/chọn. 

- Chỉ cho phép sửa kỳ thi  khi người dùng có quyền sửa/xóa chức năng. 

4.7.1.1.4. Xóa kỳ thi 

Bước 1:  Từ màn hình chức năng “Thi cử » Tổ chức thi » Danh sách kỳ thi”, chọn 

kỳ thi cần xóa, nhấn nút . Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận xóa: 

 

Bước 2: Nhấn “Đồng ý” để xóa kỳ thi. 

Lưu ý: Kỳ thi không có biểu tượng  là những kỳ thi đã được sử dụng - Kỳ thi đã 

được tạo danh sách nhóm thi trở đi. 

 Danh sách nhóm thi 

Chức năng này cho phép người dùng tìm kiếm, khai báo, sửa, xóa các nhóm thi của kỳ 

thi trong năm học. 

4.7.1.2.1. Tìm kiếm nhóm thi 

Bước 1: Vào chức năng “Thi cử » Tổ chức thi » Danh sách nhóm thi”. Hệ thống hiển 

thị màn hình mặc định với danh sách nhóm thi của kỳ thi đầu tiên trong danh sách: 
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Bước 2: Chọn “Kỳ thi” để tìm kiếm các nhóm thi của kỳ thi. 

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các nhóm thi của kỳ thi đã chọn. Nếu kỳ thi không có 

nhóm thi nào, hệ thống sẽ hiển thị thông báo: “Không có bản ghi nào”. 

4.7.1.2.2. Thêm mới nhóm thi 

Bước 1: Từ màn hình “Danh sách nhóm thi”, nhấn nút “Thêm mới”. 

 

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới nhóm thi như sau: 
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Bước 3: Nhập các thông tin để tạo nhóm thi. 

Bước 4: Nhấn nút “Lưu” để thêm mới nhóm thi. 

Lưu ý: 

- Những trường có dấu (*) là trường bắt buộc nhập/chọn. 

- Chỉ có thể thêm mới nhóm thi khi: 

+ Người dùng có quyền thêm mới/sửa/xóa nhóm thi. 

+ Đã có kỳ thi được khai báo. 

+ Kỳ thi chưa tích chọn Vào điểm thi, Chốt điểm thi. 

+ Năm học đang thực hiện là năm học hiện tại. 

- Hệ thống không cho phép thêm mới nhóm thi trùng mã nhóm thi đã được tạo trong kỳ 

thi. 

4.7.1.2.3. Sửa nhóm thi 

Bước 1: Từ màn hình chức năng “Thi cử » Tổ chức thi » Danh sách nhóm thi”, chọn 

nhóm thi cần sửa, nhấn nút  để cập nhật thông tin cho nhóm thi. Hệ thống hiển thị màn 

hình Sửa nhóm thi như sau: 

 

Bước 3: Nhập các thông tin nhóm thi cần sửa đổi. 

Bước 4: Nhấn nút “Lưu” để thực hiện lưu thông tin sửa đổi. 

Lưu ý: 

- Những trường có dấu (*) là trường bắt buộc nhập/chọn. 

- Chỉ có thể sửa nhóm thi khi: 



PM_QT04_12065_SMAS3.0 – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.3 

BM01.QT.10.TVCG.01                                                                                                             218/409 

+ Người dùng có quyền sửa/xóa nhóm thi. 

+ Nhóm thi chưa có dữ liệu ràng buộc. 

+ Kỳ thi chưa tích chọn Vào điểm thi, Chốt điểm thi. 

+ Năm học đang thực hiện là năm học hiện tại. 

- Hệ thống không cho phép lưu nhóm thi trùng mã nhóm thi đã được tạo trong kỳ thi. 

4.7.1.2.4. Xóa nhóm thi 

Bước 1:  Từ màn hình chức năng “Thi cử » Tổ chức thi » Danh sách nhóm thi”, chọn 

nhóm thi cần xóa, nhấn nút . Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận xóa: 

 

Bước 2: Nhấn “Đồng ý” để xóa nhóm thi. 

Lưu ý:  

- Nhóm thi không có biểu tượng  là những nhóm thi đã được sử dụng. 

- Chỉ có thể xóa nhóm thi khi: 

+ Người dùng có quyền xóa nhóm thi. 

+ Nhóm thi chưa có dữ liệu ràng buộc. 

+ Kỳ thi chưa tích chọn Vào điểm thi, Chốt điểm thi. 

+ Năm học đang thực hiện là năm học hiện tại. 

 Danh sách môn thi 

Chức năng này cho phép người dùng tìm kiếm, lập danh sách, sửa, xóa các môn thi của 

kỳ thi, nhóm thi trong năm học. 

4.7.1.3.1. Tìm kiếm môn thi 

Bước 1: Vào chức năng “Thi cử » Tổ chức thi » Danh sách môn thi”. Hệ thống hiển 

thị màn hình mặc định với danh sách môn thi của kỳ thi đầu tiên trong danh sách: 
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Bước 2: Chọn Kỳ thi, Nhóm thi để tìm kiếm các danh sách môn thi tương ứng. 

Lưu ý: 

- Nếu chọn Nhóm thi là [Tất cả], hệ thống sẽ hiển thị danh sách tất cả các môn thi của 

kỳ thi. Ngược lại, hiển thị danh sách môn thi của Nhóm thi được chọn. 

- Nếu kỳ thi không có môn thi nào, hệ thống sẽ hiển thị thông báo: “Không có bản ghi 

nào”. 

4.7.1.3.2. Lập danh sách môn thi 

Bước 1: Từ màn hình “Danh sách môn thi”, nhấn nút “Thêm mới”. 
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Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình lập danh sách môn thi như sau: 

 

Bước 3: Nhập/chọn các thông tin để lập danh sách môn thi. 

Bước 4: Nhấn nút “Lưu” để thêm mới nhóm thi. 

Lưu ý: 

- Những trường có dấu (*) là trường bắt buộc nhập/chọn. 

- Mã môn thi: Mặc định hiển thị mã môn học, cho phép sửa đổi, tối đa 10 ký tự. 
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- Lịch thi: Lịch thi của môn thi, cho phép nhập tối đa 200 ký tự. 

- Nếu tích chọn “Áp dụng cho tất cả các nhóm thi”: Hệ thống thực hiện thêm mới/cập 

nhật môn thi được chọn cho tất cả các nhóm thi của kỳ thi. 

- Chỉ có thể lập danh sách môn thi khi: 

+ Người dùng có quyền thêm mới/sửa/xóa môn thi. 

+ Đã có kỳ thi được khai báo. 

+ Kỳ thi chưa tích chọn Vào điểm thi, Chốt điểm thi. 

+ Năm học đang thực hiện là năm học hiện tại. 

- Hệ thống không cho phép lưu môn thi trùng mã môn thi đã được tạo trong kỳ thi. 

4.7.1.3.3. Sửa môn thi 

Bước 1: Từ màn hình chức năng “Thi cử » Tổ chức thi » Danh sách môn thi”, chọn 

môn thi cần sửa, nhấn nút  để cập nhật thông tin môn thi. Hệ thống hiển thị màn hình Sửa 

môn thi như sau: 

 

Bước 3: Nhập các thông tin nhóm thi cần sửa đổi. 

Bước 4: Nhấn nút “Lưu” để thực hiện lưu thông tin sửa đổi. 

Lưu ý: 

- Mã môn thi không được để trống. 

- Nếu tích chọn “Áp dụng cho tất cả các nhóm thi”: Hệ thống thực hiện thêm mới/cập 

nhật môn thi được chọn cho tất cả các nhóm thi của kỳ thi. 

- Chỉ có thể sửa môn thi khi: 

+ Người dùng có quyền sửa/xóa môn thi. 

+ Kỳ thi chưa tích chọn Vào điểm thi, Chốt điểm thi. 

+ Năm học đang thực hiện là năm học hiện tại. 

- Hệ thống không cho phép lưu môn thi trùng mã môn thi đã được tạo trong kỳ thi. 
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4.7.1.3.4. Xóa môn thi 

Bước 1:  Từ màn hình chức năng “Thi cử » Tổ chức thi » Danh sách nhóm thi”, tích 

chọn các môn thi cần xóa, nhấn nút . Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận xóa: 

 

Bước 2: Nhấn “Có” để xóa môn thi. 

Lưu ý:  

- Môn thi không tích chọn được là những môn thi đã được sử dụng. 

- Chỉ có thể xóa môn thi khi: 

+ Người dùng có quyền xóa môn thi. 

+ Chưa có dữ liệu ràng buộc về môn thi. 

+ Kỳ thi chưa tích chọn Vào điểm thi, Chốt điểm thi. 

+ Năm học đang thực hiện là năm học hiện tại. 

 Danh sách thí sinh 

Chức năng này cho phép người dùng tìm kiếm, lập danh sách thí sinh của kỳ thi, nhóm 

thi trong năm học. 

4.7.1.4.1. Tìm kiếm thí sinh 

Bước 1: Vào chức năng “Thi cử » Tổ chức thi » Danh sách thí sinh”. Hệ thống hiển 

thị màn hình danh sách thí sinh như sau: 
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Bước 2: Nhập/ chọn các tiêu chí tìm kiếm thí sinh. 

Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm”. 

Lưu ý: 

- Nếu chọn Nhóm thi là [Tất cả], hệ thống sẽ hiển thị danh sách tất cả các thí sinh của 

kỳ thi. Ngược lại, hiển thị danh sách thí sinh của Nhóm thi theo tiêu chí tìm kiếm. 

- Nếu kỳ thi chưa lập danh sách thí sinh, hệ thống sẽ hiển thị thông báo: “Không có bản 

ghi nào”. 

4.7.1.4.2. Thêm mới thí sinh 

Bước 1: Từ màn hình “Danh sách thí sinh”, nhấn nút “Thêm mới”. 
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Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới thí sinh như sau: 
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Bước 3: Nhập/chọn các thông tin để hiển thị danh sách thí sinh tương ứng. 

Bước 4: Tích chọn các thí sinh muốn thêm vào kỳ thi. 

Bước 5: Nhấn nút “Lưu” để thêm các thí sinh được chọn vào kỳ thi. 

Lưu ý: 

- Những trường có dấu (*) là trường bắt buộc nhập/chọn. 

- Hệ thống cho phép tìm kiếm nhanh thí sinh bằng cách nhập Mã học sinh hoặc họ và 

tên học sinh vào ô tìm kiếm và nhấn phím Enter. 

- Nếu tích chọn “Lấy tất cả danh sách” và nhấn Lưu: Hệ thống thực hiện thêm mới tất 

cả các học sinh trong danh sách học sinh theo Khối, Lớp và chưa có trong nhóm thi 

vào nhóm thi được chọn. 

- 01 thí sinh không thể tham gia nhiều nhóm thi có cùng môn thi. 

- Chỉ có thể lập danh sách thí sinh khi: 

+ Người dùng có quyền thêm mới/sửa/xóa danh sách thí sinh. 

+ Đã có kỳ thi được khai báo. 

+ Kỳ thi chưa tích chọn Vào điểm thi, Chốt điểm thi. 

+ Năm học đang thực hiện là năm học hiện tại. 

4.7.1.4.3. Xóa thí sinh 

Bước 1:  Từ màn hình chức năng “Thi cử » Tổ chức thi » Danh sách thí sinh”, tích 

chọn các thí sinh cần xóa: 
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Bước 2: Nhấn nút . Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận xóa: 

 

Bước 3: Nhấn “Đồng ý” để xóa thí sinh. 

Lưu ý:  

- Thí sinh không tích chọn được là những thí sinh đã được sử dụng. 

- Chỉ có thể xóa thí sinh khi: 

+ Người dùng có quyền xóa thí sinh. 

+ Chưa có dữ liệu ràng buộc về thí sinh. 

+ Kỳ thi chưa tích chọn Vào điểm thi, Chốt điểm thi. 

+ Năm học đang thực hiện là năm học hiện tại. 

 Đánh số báo danh 

Chức năng này cho phép quản trị trường đánh số báo danh cho danh sách thí sinh trong 

kỳ thi. 
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4.7.1.5.1. Tìm kiếm thí sinh 

Để tìm kiếm thí sinh, người dùng thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Từ cây danh mục Tổ chức thi bên trái, nhấn chuột vào chức năng Đánh số 

báo danh theo đường dẫn: “Quản lý thi » Tổ chức thi » Đánh số báo danh”.  

 

Bước 2: Chọn Kỳ thi, nhóm thi để thực hiện tìm kiếm thí sinh và số báo danh tương 

ứng. 

4.7.1.5.2. Đánh số báo danh 

Để đánh số báo danh cho thí sinh, người dùng thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Từ màn hình tìm kiếm thí sinh, người dùng nhấn nút “Đánh số báo danh” để 

thực hiện cấu hình số báo danh. 
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Bước 2: Nhập các tiêu chí đánh số báo danh. 

Bước 3: Nhấn nút “Đánh số báo danh” để thực hiện lưu và đánh số báo danh theo tiêu 

chí đã chọn. Sau khi đánh số báo danh màn hình hiển thị số báo danh vừa đánh lên danh sách. 
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4.7.1.5.3. Xóa số báo danh 

Để xóa số báo danh cho thí sinh, người dùng thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Từ màn hình tìm kiếm thí sinh, chọn thí sinh cần xóa số báo danh 
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Bước 2: : Nhấn nút “Xóa” để thực hiện xóa số báo danh của thí sinh đã chọn. Sau khi 

xóa số báo danh hệ thống hiển thị lại danh sách thí sinh, số báo danh vừa xóa bị mất 

Lưu ý: 

- Nếu tích chọn , hệ thống sẽ cho phép nhập Tiền tố của số báo danh. 

- Nếu tích chọn , hệ thống sẽ cho phép nhập chiều dài có thể có để 

đánh số báo danh. 

- Nếu chọn Nhóm thi hiện tại, hệ thống sẽ thực hiện đánh số báo danh cho nhóm thi đang 

chọn. 

- Nếu chọn Tất cả nhóm thi, hệ thống sẽ thực hiện đánh số báo danh cho tất cả các nhóm 

thi của kỳ thi. 

 Danh sách phòng thi 

Chức năng này cho phép quản trị trường thêm mới phòng thi cho kỳ thi 

4.7.1.6.1. Tìm kiếm phòng thi 

Bước 1: Từ cây danh mục Tổ chức thi bên trái, nhấn chuột vào chức năng Danh sách 

phòng thi theo đường dẫn: “Quản lý thi » Tổ chức thi » Danh sách phòng thi”.  
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Bước 2: Chọn Kỳ thi, nhóm thi để thực hiện tìm kiếm phòng thi. 

 

4.7.1.6.2. Thêm mới phòng thi 

Để thêm mới phòng thi, người dùng thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Từ màn hình tìm kiếm thí sinh, người dùng nhấn nút “Thêm mới” để thực 

hiện thêm mới phòng thi 

Bước 2: Nhập các tiêu chí cần thêm mới phòng thi. 

Bước 3: Nhấn nút “Lưu” để thực hiện lưu và thêm mới phòng thi theo tiêu chí đã chọn. 

Sau khi lưu màn hình hiển thị danh sách phòng thi vừa tạo lên danh sách. 
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4.7.1.6.3. Thêm mới nhanh phòng thi 

Để thêm mới cho nhiều phòng thi cùng một lúc, người dùng thực hiện theo các bước 

sau: 

Bước 1: Từ màn hình tìm kiếm thí sinh, người dùng nhấn nút “Thêm mới nhanh”. 

Bước 2: Nhập các tiêu chí cần thêm mới. 

Bước 3: Nhấn nút “Lưu” để thực hiện lưu và thêm mới phòng thi theo tiêu chí đã chọn. 

Sau khi lưu màn hình hiển thị danh sách phòng thi vừa tạo lên danh sách. 

 

4.7.1.6.4. Sửa phòng thi 

Để sửa thông tin về phòng thi, kích chuột vào nút ở phòng thi cần sửa đổi, hệ thống 

hiển thị cửa sổ cho phép sửa thông tin phòng thi  

Bước 1: Từ màn hình tìm kiếm thí sinh, người dùng kích chuột vào nút ở phòng 

thi cần sửa đổi, hệ thống hiển thị cửa sổ cho phép sửa thông tin phòng thi 

Bước 2: Nhập các thông tin cần thay đổi 

Bước 3: Nhấn nút “Lưu” để thực hiện lưu thông tin đã thay đổi. 
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4.7.1.6.5. Xóa phòng thi 

Để xóa phòng thi, người dùng thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Từ màn hình tìm kiếm thí sinh, người dùng chọn phòng thi cần xóa. 

Bước 2: Chọn nút “Xóa”, hệ thống hiển thị xác nhận. 

Bước 3: Nhấn nút “Có”, hệ thống sẽ thực hiện xóa phòng thi ra khỏi danh sách. 

 

Lưu ý:  

- Những trường có dấu (*) là trường bắt buộc nhập. 

- Các phòng thi đã có dữ liệu ràng buộc thì không thể xóa. 

- Nếu chọn Nhóm thi hiện tại, hệ thống sẽ thực hiện thêm mới phòng thi cho nhóm thi 

đang chọn. 

- Nếu chọn Tất cả nhóm thi, hệ thống sẽ thực hiện thêm mới phòng thi cho tất cả các 

nhóm thi của kỳ thi. 

 Xếp phòng thi 

4.7.1.7.1. Xếp phòng thi tự động 

Để xếp phòng thi tự động, người dùng thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Chọn Kỳ thi, nhóm thi, danh sách các thí sinh ban đầu sẽ nằm trong danh sách 

Chưa xếp phòng thi. 
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Bước 2: Nhấn nút “Xếp tự động” để hệ thộng tự động xếp danh sách thí sinh vào các 

phòng thi theo tiêu chí. Màn hình câu hình xếp phòng thi tự động như sau: 
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Bước 3: Nhập tiêu chí xếp phòng thi tự động: 

Bước 4: Nhấn nút “Xếp phòng”, hệ thống hiển thị xác nhận. Nếu “Đồng ý”, hệ thống 

sẽ thực hiện xóa kết quả xếp phòng thi cũ và xếp lại phòng thi cho thí sinh theo tiêu chí đã 

nhập. Nếu “Hủy bỏ”, hệ thống giữ nguyên kết quả xếp phòng thi cũ. 

Lưu ý: 

- Những trường có dấu (*) là trường bắt buộc nhập. 

- Nếu chọn Nhóm thi hiện tại, hệ thống sẽ thực hiện xếp phòng thi cho nhóm thi đang 

chọn. 

- Nếu chọn Tất cả nhóm thi, hệ thống sẽ thực hiện xếp phòng thi cho tất cả các nhóm thi 

của kỳ thi. 

4.7.1.7.2. Hiệu chỉnh phòng thi  

Để hiệu chỉnh thí sinh giữa các phòng thi, người dùng thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Nhấn nút “Hiệu chỉnh” để hiệu chỉnh lại việc xếp phòng thi (nếu cần), hệ 

thống hiển thị màn hình Hiệu chỉnh phòng thi. 
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Bước 2: Chọn phòng đến và đi muốn hiệu chỉnh cho thí sinh. 

 

Bước 3: Tích chọn vào thí sinh muốn hiệu chỉnh phòng thi và ấn nút  hoặc 

 để chuyển thí sinh từ phòng này sang phòng khác. 

Bước 4: Chức năng Chia đều thí sinh cho các phòng khác. 

- Chọn phòng thi tại ô “Phòng thi”, hệ thống sẽ hiển thị danh sách thí sinh tại phòng thi 

đã chọn. 

- Nếu nhấn nút “Chia đều cho các phòng khác”, hệ thống sẽ tự động chia đều thí sinh 

thuộc phòng thi đã chọn cho các phòng thi còn lại. 

- Nhấn nút “Quay lại” để quay về màn hình Xếp phòng thi. 
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 Danh sách giám thị 

Chức năng cho phép người dùng tìm kiếm, thêm, xóa danh sách giám thị được khai 

báo trong kỳ thi. 

4.7.1.8.1. Tìm kiếm danh sách giám thị 

Bước 1: Trong màn hình hệ thống, chọn “Thi cử » Tổ chức thi » Danh sách giám 

thị”. Hệ thống hiển thị màn hình danh sách giám thị của kỳ thi đầu tiên. 

 

Bước 2: Chọn Kỳ thi hoặc nhập họ và tên cán bộ để tìm kiếm theo kỳ thi hoặc tìm kiếm 

theo họ và tên. 

4.7.1.8.2. Thêm mới danh sách giám thị 

Bước 1: Trong màn hình tìm kiếm Danh sách giám thị, nhấn nút “Thêm mới”. 
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- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách cán bộ đang làm việc và chưa được thêm vào kỳ thi.  

Bước 2: Có thể tìm kiếm cán bộ bằng cách nhập mã cán bộ, họ và tên cán bộ hoặc tổ 

bộ môn, sau đó nhấn phím “Enter” để thực hiện tìm kiếm. 

 

Bước 3: Tích chọn cán bộ và nhấn nút “Lưu” để thêm mới giám thị. 



PM_QT04_12065_SMAS3.0 – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.3 

BM01.QT.10.TVCG.01                                                                                                             239/409 

 

Lưu ý: Chỉ có thể thêm danh sách giám thị khi: 

+ Người dùng có quyền thêm/sửa/xóa danh sách giám thị. 

+ Kỳ thi chưa tích chọn Vào điểm thi, Chốt điểm thi. 

+ Năm học đang thực hiện là năm học hiện tại. 

4.7.1.8.3. Xóa danh sách giám thị 

Bước 1: Trong màn hình tìm kiếm Danh sách giám thị, tích chọn giám thị, sau đó nhấn 

nút “Xóa” để xóa giám thị. 

 

Bước 2: Nhấn “Đồng ý” để xác nhận xóa. Nhấn “Hủy bỏ” để thoát khỏi màn hình xóa. 
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Lưu ý:  

- Những giám thị đã được phân công giám thị ở chức năng “Thi Cử » Tổ chức thi »  

Phân công giám thị” hoặc đã có vi phạm quy chế thi ở chức năng “Thi Cử » Xử lý 

kết quả thi » Giám thị vi phạm quy chế thi” thì checkbox chọn sẽ bị mờ đi và 

không cho tích chọn. 

- Chỉ có thể xóa danh sách giám thị khi: 

+ Người dùng có quyền xóa danh sách giám thị. 

+ Kỳ thi chưa tích chọn Vào điểm thi, Chốt điểm thi. 

+ Năm học đang thực hiện là năm học hiện tại. 

 Phân công giám thị 

4.7.1.9.1. Tìm kiếm phân công giám thị 

Bước 1: Trong màn hình hệ thống, chọn “Thi cử » Tổ chức thi » Phân công giám 

thị”. Hệ thống hiển thị màn hình danh sách phân công giám thị của kỳ thi đầu tiên theo nhóm 

thi, môn thi và phòng thi. 

 

Bước 2: Chọn kỳ thi, nhóm thi, môn thi hay phòng thi để tìm kiếm danh sách phân 

công giám thị. 
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4.7.1.9.2. Phân công tự động 

Bước 1: Trong màn hình tìm kiếm Phân công giám thị, nhấn nút “Phân công tự động”. 

Hệ thống hiển thị màn hình: 

 

Bước 2:  Nhập số giám thị ở một phòng thi và nhấn nút “Phân công” để phân công 

giám thị tự động. 

Lưu ý:  

- Nếu chọn “Môn thi hiện tại” sẽ phân công giám thị nhóm thi và môn thi đã chọn ở 

trong kỳ thi. 

- Nếu chọn “Tất cả môn thi của nhóm thi hiện tại” sẽ phân công giám thị cho tất cả 

các môn thi ở nhóm thi đã chọn ở trong kỳ thi. 

- Nếu chọn “Môn thi hiện tại cho tất cả các nhóm thi” sẽ phân công giám thị cho môn 

thi đã chọn ở tất cả các nhóm thi có môn thi đó ở trong kỳ thi. 

- Chỉ có thể phân công tự động giám thị khi: 

+ Người dùng có quyền thêm/ sửa/ xóa phân công giám thị. 

+ Kỳ thi chưa tích chọn Vào điểm thi, Chốt điểm thi. 

+ Năm học đang thực hiện là năm học hiện tại. 

4.7.1.9.3. Thêm mới phân công giám thị 

Bước 1: Trong màn hình tìm kiếm Phân công giám thị, nhấn link “Thêm giám thị”. 

Hệ thống hiển thị màn hình: 
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- Hệ thống chỉ hiển thị danh sách giám thị chưa được phân công vào nhóm thi ở môn 

thi tìm kiếm. 

Bước 2: Tích chọn giám thị và nhấn nút “Lưu” để thêm mới phân công giám thị. 

Lưu ý:  Chỉ có thể thêm phân công giám thị khi: 

+ Người dùng có quyền thêm/ sửa/ xóa phân công giám thị. 

+ Kỳ thi chưa tích chọn Vào điểm thi, Chốt điểm thi. 

+ Năm học đang thực hiện là năm học hiện tại. 

4.7.1.9.4. Thay thế giám thị 

Bước 1: Trong màn hình tìm kiếm Phân công giám thị, nhấn nút  . Hệ thống hiển 

thị màn hình: 



PM_QT04_12065_SMAS3.0 – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.3 

BM01.QT.10.TVCG.01                                                                                                             243/409 

 

- Hệ thống chỉ hiển thị danh sách giám thị chưa được phân công vào nhóm thi và 

môn thi nào trong kỳ thi. 

Bước 2: Chọn 1 giám thị và nhấn nút “Lưu” để thay thế giám thị 

 

Lưu ý:  Chỉ có thể thay thế giám thị khi: 

+ Người dùng có quyền sửa/ xóa phân công giám thị. 
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+ Kỳ thi chưa tích chọn Vào điểm thi, Chốt điểm thi. 

+ Năm học đang thực hiện là năm học hiện tại. 

4.7.1.9.5. Hoán đổi giám thị 

Bước 1: Trong màn hình tìm kiếm Phân công giám thị, nhấn nút  . Hệ thống hiển 

thị màn hình: 

 

Bước 2: Chọn cán bộ cần hoán đổi, sau đó chọn môn hoán đổi, nhấn nút “Lưu” để thực 

hiện. 

 

Lưu ý:  

- Chỉ có thể hoán đổi thành công khi một giám thị chỉ được phân công duy nhất ở một 

môn trong một nhóm thi. 

- Chỉ có thể hoán đổi giám thị khi: 
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+ Người dùng có quyền sửa/ xóa phân công giám thị. 

+ Kỳ thi chưa tích chọn Vào điểm thi, Chốt điểm thi. 

+ Năm học đang thực hiện là năm học hiện tại. 

4.7.1.9.6. Xóa phân công giám thị 

Bước 1: Trong màn hình tìm kiếm Phân công giám thị, nhấn vào hình  để xóa giám 

thị ra khỏi phòng thi và môn thi đã chọn. 

Bước 2: Nhấn “Đồng ý” để xác nhận xóa. Nhấn “Hủy bỏ” để thoát khỏi màn hình xóa. 

 

Lưu ý:  

- Nếu giám thị đã có vi phạm quy chế thi ở chức năng “Thi Cử » Xử lý kết quả thi » 

Giám thị vi phạm quy chế thi” thì hệ thống sẽ không cho xóa. 

- Chỉ có thể xóa phân công giám thị khi: 

+ Người dùng có quyền xóa phân công giám thị. 

+ Kỳ thi chưa tích chọn Vào điểm thi, Chốt điểm thi. 

+ Năm học đang thực hiện là năm học hiện tại. 

 Đánh mã túi thi 

4.7.1.10.1. Đánh mã túi thi 

Để thực hiện đánh mã túi thi, người dùng thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Chọn Kỳ thi, nhóm thi, môn thi cần thực hiện: 
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Bước 2: Thực hiện chọn các Tiêu chí đánh mã gồm: Thêm mã nhóm thi, Thêm mã môn 

thi, Chiều dài đánh số.  

Bước 3: Chọn thông tin Đánh mã túi thi: 

- Môn thi hiện tại: Chỉ đánh mã túi thi với môn thi hiện tại của Nhóm thi được chọn.  

- Nhóm thi hiện tại: Đánh mã túi thi với tất cả các môn trong Nhóm thi được chọn. 

- Tất cả nhóm thi và môn thi: Đánh mã túi thi với tất cả các môn trong Kỳ thi được chọn. 

Bước 4: Nhấn nút “Đánh mã”, hệ thống thực hiện đánh mã với các tiêu chí được chọn 

Lưu ý: 

- Những trường có dấu (*) là trường bắt buộc nhập. 

- Kỳ thi đã được đánh phách thì không cho phép đánh mã túi thi lại. Để thực hiện đánh 

mã túi thi lại thì cần phải xóa hết tất cả phách của kỳ thi. 

4.7.1.10.2. Xóa mã túi thi 

Để xóa mã túi thi, người dùng thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Chọn Kỳ thi, nhóm thi, môn thi cần thực hiện. 

Bước 2: Chọn phòng thi cần xóa mã. 



PM_QT04_12065_SMAS3.0 – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.3 

BM01.QT.10.TVCG.01                                                                                                             247/409 

 

Bước 3: Nhấn nút “Xóa”, hệ thống thực hiện Xóa các mã túi thi của phòng thi được 

chọn. 

 Đánh phách 

4.7.1.11.1. Đánh phách theo túi bài thi 

Để thực hiện đánh phách, người dùng thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Chọn Kỳ thi, nhóm thi, môn thi cần thực hiện 

Bước 2: Chọn tiêu chí “Đánh phách theo túi bài thi” 
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Bước 3: Chọn thông tin Đánh phách: 

- Môn thi hiện tại: Chỉ đánh phách với môn thi hiện tại của Nhóm thi được chọn.  

- Nhóm thi hiện tại: Đánh phách với tất cả các môn trong Nhóm thi được chọn. 

- Tất cả nhóm thi và môn thi: Đánh phách với tất cả các môn trong Kỳ thi được chọn. 

Bước 4: Nhấn nút “Đánh phách tự động”, hệ thống thực hiện đánh phách với các tiêu 

chí được chọn 

4.7.1.11.2. Đánh phách ngẫu nhiêu 

Để thực hiện đánh phách, người dùng thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Chọn Kỳ thi, nhóm thi, môn thi cần thực hiện 

Bước 2: Chọn tiêu chí “Đánh phách ngẫu nhiên” 

Bước 3: Nhập các thông tin: Số túi phách, Tiền tố, Bắt đầu từ số 
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Bước 4: Chọn thông tin Đánh phách: 

- Môn thi hiện tại: Chỉ đánh phách với môn thi hiện tại của Nhóm thi được chọn. 

- Nhóm thi hiện tại: Đánh phách với tất cả các môn trong Nhóm thi được chọn. 

- Tất cả nhóm thi và môn thi: Đánh phách với tất cả các môn trong Kỳ thi được chọn. 

Bước 4: Nhấn nút “Đánh phách tự động”, hệ thống thực hiện đánh phách với các tiêu 

chí được chọn 

Lưu ý: 

- Những trường có dấu (*) là trường bắt buộc nhập. 

4.7.1.11.3. Xóa phách 

Để xóa phách, người dùng thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Chọn Kỳ thi, nhóm thi, môn thi cần thực hiện xóa. 

Bước 2: Chọn thông tin đánh phách để thực hiện xóa. 

- Môn thi hiện tại: Chỉ xóa phách với môn thi hiện tại của Nhóm thi được chọn. 

- Nhóm thi hiện tại: Xóa phách với tất cả các môn trong Nhóm thi được chọn. 

- Tất cả nhóm thi và môn thi: Xóa phách với tất cả các môn trong Kỳ thi được chọn. 
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Bước 3: Nhấn nút “Xóa”, hệ thống thực hiện Xóa các mã túi thi của phòng thi được 

chọn. 

4.7.2. Xử lý kết quả thi 

 Thí sinh vi phạm quy chế thi 

4.7.2.1.1. Tìm kiếm thí sinh vi phạm quy chế thi 

Bước 1: Trong màn hình hệ thống, chọn “Thi cử » Xử lý kết quả thi » Thí sinh vi 

phạm quy chế thi”. Hệ thống hiển thị màn hình danh sách thí sinh vi phạm của kỳ thi đầu 

tiên. 
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Bước 2: Có thể chọn Kỳ thi, nhóm thi, môn thi, phòng thi hoặc họ và tên học sinh để 

tìm kiếm vi phạm. 

4.7.2.1.2. Thêm mới thí sinh vi phạm quy chế thi 

Bước 1: Trong màn hình tìm kiếm thí sinh vi phạm quy chế thi, nhấn nút “Thêm mới”. 

Hệ thống hiển thị màn hình: 

 

Bước 2: Tích chọn thí sinh sau đó nhập “Nội dung vi phạm” và chọn “Hình thức xử 

lý”. Nhấn nút “Lưu” để thêm mới thí sinh vi phạm quy chế thi. 
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Lưu ý:  

- Một học sinh có thể thêm mới được nhiều vi phạm ở một môn thi. 

- Nếu thí sinh đã được thêm vắng thi thì thí sinh sẽ không hiển thị ở màn hình thêm mới 

thí sinh vi phạm quy chế thi ở môn thi đã vắng. 

- Chỉ có thể thêm thí sinh vi phạm quy chế thi khi: 

+ Người dùng có quyền thêm/ sửa/ xóa thí sinh vi phạm. 

+ Kỳ thi chưa tích chọn Vào điểm thi, Chốt điểm thi. 

+ Năm học đang thực hiện là năm học hiện tại. 

4.7.2.1.3. Sửa thí sinh vi phạm quy chế thi 

Bước 1: Trong màn hình tìm kiếm thí sinh vi phạm quy chế thi, nhấn nút  để sửa 

thí sinh vi phạm quy chế thi. 

 

Bước 2: Nhập các thông tin và nhấn “Lưu” để lưu thông tin thay đổi. Nhấn “Đóng” để 

thoát khỏi màn hình sửa. 

Lưu ý: Chỉ có thể sửa thí sinh vi phạm quy chế thi khi: 

+ Người dùng có quyền sửa/ xóa thí sinh vi phạm. 
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+ Kỳ thi chưa tích chọn Vào điểm thi, Chốt điểm thi. 

+ Năm học đang thực hiện là năm học hiện tại. 

4.7.2.1.4. Xóa thí sinh vi phạm quy chế thi 

Bước 1: Trong màn hình tìm kiếm thí sinh vi phạm quy chế thi, tích chọn thí sinh và 

nhấn nút “Xóa” để xóa thí sinh vi phạm quy chế thi. 

 

Bước 2: Nhấn “Đồng ý” để xác nhận xóa. Nhấn “Hủy bỏ” để thoát khỏi màn hình xóa. 

 

Lưu ý: Chỉ có thể xóa thí sinh vi phạm quy chế thi khi: 

+ Người dùng có quyền xóa thí sinh vi phạm. 

+ Kỳ thi chưa tích chọn Vào điểm thi, Chốt điểm thi. 

+ Năm học đang thực hiện là năm học hiện tại. 
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 Giám thị vi phạm quy chế thi 

4.7.2.2.1. Tìm kiếm giám thị vi phạm quy chế thi 

Bước 1: Trong màn hình hệ thống, chọn “Thi cử » Xử lý kết quả thi » Giám thị vi 

phạm quy chế thi”. Hệ thống hiển thị màn hình danh sách giám thị vi phạm của kỳ thi đầu 

tiên. 

 

Bước 2: Có thể chọn Kỳ thi, nhóm thi, môn thi, phòng thi hoặc họ và tên giám thị để 

tìm kiếm vi phạm. 

4.7.2.2.2. Thêm mới giám thị vi phạm quy chế thi 

Bước 1: Trong màn hình tìm kiếm giám thị vi phạm quy chế thi, nhấn nút “Thêm mới”. 

Hệ thống hiển thị màn hình: 



PM_QT04_12065_SMAS3.0 – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.3 

BM01.QT.10.TVCG.01                                                                                                             255/409 

 

Bước 2: Tích chọn giám thị sau đó nhập “Nội dung vi phạm” và chọn “Hình thức xử 

lý”. Nhấn nút “Lưu” để thêm mới giám thị vi phạm quy chế thi. 

 

Lưu ý: Chỉ có thể thêm giám thị vi phạm quy chế thi khi: 

+ Người dùng có quyền thêm/sửa/xóa giám thị vi phạm. 

+ Kỳ thi chưa tích chọn Vào điểm thi, Chốt điểm thi. 

+ Năm học đang thực hiện là năm học hiện tại. 
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4.7.2.2.3. Sửa giám thị vi phạm quy chế thi 

Bước 1: Trong màn hình tìm kiếm giám thị vi phạm quy chế thi, nhấn nút  để sửa 

giám thị vi phạm quy chế thi. 

 

Bước 2: Nhập các thông tin và nhấn “Lưu” để lưu thông tin thay đổi. Nhấn “Đóng” để 

thoát khỏi màn hình sửa. 

Lưu ý: Chỉ có thể sửa giám thị vi phạm quy chế thi khi: 

+ Người dùng có quyền sửa/xóa giám thị vi phạm. 

+ Kỳ thi chưa tích chọn Vào điểm thi, Chốt điểm thi. 

+ Năm học đang thực hiện là năm học hiện tại. 

4.7.2.2.4. Xóa giám thị vi phạm quy chế thi 

Bước 1: Trong màn hình tìm kiếm giám thị vi phạm quy chế thi, tích chọn giám thị và 

nhấn nút “Xóa” để xóa giám thị vi phạm quy chế thi. 
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Bước 2: Nhấn “Đồng ý” để xác nhận xóa. Nhấn “Hủy bỏ” để thoát khỏi màn hình xóa. 

 

Lưu ý: Chỉ có thể xóa giám thị vi phạm quy chế thi khi: 

+ Người dùng có quyền xóa giám thị vi phạm. 

+ Kỳ thi chưa tích chọn Vào điểm thi, Chốt điểm thi. 

+ Năm học đang thực hiện là năm học hiện tại. 

 Thí sinh vắng thi 

4.7.2.3.1. Tìm kiếm thí sinh vắng thi 

Bước 1: Trong màn hình hệ thống, chọn “Thi cử » Xử lý kết quả thi » Thí sinh vắng 

thi”. Hệ thống hiển thị màn hình danh sách thí sinh vắng thi của kỳ thi đầu tiên. 
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Bước 2: Có thể chọn Kỳ thi, nhóm thi, môn thi, phòng thi hoặc họ và tên học sinh để 

tìm kiếm thí sinh vắng thi. 

4.7.2.3.2. Thêm mới thí sinh vắng thi 

Bước 1: Trong màn hình tìm kiếm thí sinh vắng thi nhấn nút “Thêm mới”. Hệ thống 

hiển thị màn hình: 

 

Bước 2: Tích chọn thí sinh sau đó nhập “Lý do vắng thi” và “Vắng có lý do”. Nhấn 

nút “Lưu” để thêm mới thí sinh vắng thi. 
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Lưu ý: Chỉ có thể thêm thí sinh vắng thi khi: 

+ Người dùng có quyền thêm/sửa/xóa thí sinh vắng thi. 

+ Kỳ thi chưa tích chọn Vào điểm thi, Chốt điểm thi. 

+ Năm học đang thực hiện là năm học hiện tại. 

4.7.2.3.3. Sửa thí sinh vắng thi 

Bước 1: Trong màn hình tìm kiếm thí sinh vắng thi, nhấn nút  để sửa thí sinh vắng 

thi 

 

Bước 2: Nhập các thông tin và nhấn “Lưu” để lưu thông tin thay đổi. Nhấn “Đóng” để 

thoát khỏi màn hình sửa. 

Lưu ý: Chỉ có thể sửa thí sinh vắng thi khi: 

+ Người dùng có quyền sửa/xóa thí sinh vắng thi. 

+ Kỳ thi chưa tích chọn Vào điểm thi, Chốt điểm thi. 

+ Năm học đang thực hiện là năm học hiện tại. 

4.7.2.3.4. Xóa thí sinh vắng thi 

Bước 1: Trong màn hình tìm kiếm thí sinh vắng thi, tích chọn thí sinh và nhấn nút 

“Xóa” để xóa thí sinh vắng thi. 
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Bước 2: Nhấn “Đồng ý” để xác nhận xóa. Nhấn “Hủy bỏ” để thoát khỏi màn hình xóa. 

 

Lưu ý: Chỉ có thể xóa thí sinh vắng thi khi: 

+ Người dùng có quyền xóa thí sinh vắng thi. 

+ Kỳ thi chưa tích chọn Vào điểm thi, Chốt điểm thi. 

+ Năm học đang thực hiện là năm học hiện tại. 

 Phân công nhập điểm 

Chức năng này cho phép người dùng tìm kiếm, phân công cán bộ nhập điểm cho từng 

môn thi, nhóm thi. 
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4.7.2.4.1. Tìm kiếm cán bộ 

Bước 1: Trong màn hình hệ thống, chọn “Thi cử » Xử lý kết quả thi » Phân công 

nhập điểm”. Hệ thống hiển thị màn hình mặc định với danh sách cán bộ được phân công của 

kỳ thi đầu tiên trong danh sách: 

 

Bước 2: Chọn Kỳ thi, Nhóm thi, Môn để tìm kiếm các danh sách cán bộ được phân 

công nhập điểm tương ứng. 

Lưu ý: 

- Nếu chọn Môn thi là [Tất cả], hệ thống sẽ hiển thị danh sách tất cả các cán bộ đã được 

phân công nhập điểm theo từng Môn thi của kỳ thi. Ngược lại, hiển thị danh sách cán 

bộ đã được phân công của Môn thi được chọn. 

- Nếu chưa có cán bộ được phân công nhập điểm cho môn thi thì hệ thống sẽ hiển thị 

tên Môn thi. 

4.7.2.4.2. Phân công tự động 

Bước 1: Từ màn hình “Phân công nhập điểm”, nhấn nút “Phân công tự động”. 



PM_QT04_12065_SMAS3.0 – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.3 

BM01.QT.10.TVCG.01                                                                                                             262/409 

 

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình Phân công nhập điểm như sau: 

 

Bước 3: Thêm cán bộ vào Danh sách cán bộ tham gia nhập điểm. 

Bước 3.1: Tích chọn cán bộ cần phân công cho môn thi. 
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Bước 3.2: Nhấn nút “Thêm”. 

 

Danh sách cán bộ tham gia nhập điểm sau khi đã thêm cán bộ: 

 

Bước 4: Nhập/chọn các thông tin kỳ thi, phân công nhập điểm. 



PM_QT04_12065_SMAS3.0 – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.3 

BM01.QT.10.TVCG.01                                                                                                             264/409 

Bước 5: Nhấn nút “Phân công”. Thông báo xác nhận phân công cán bộ nhập điểm. 

 

Bước 6: Nhấn nút “Đồng ý” để phân công cán bộ nhập điểm cho môn thi. 

Lưu ý: 

- Những trường có dấu (*) là trường bắt buộc nhập/chọn. 

- Có thể tìm kiếm nhanh cán bộ bằng cách nhập: mã cán bộ hoặc họ và tên hoặc tổ bổ 

môn và nhấn Enter để hệ thống tìm kiếm cán bộ trong kỳ thi. 

- Phân công nhập điểm: nếu chọn, 

+ Môn thi hiện tại: Phân công cán bộ nhập điểm trong danh sách cho môn thi được 

chọn. 

+ Tất cả môn thi của nhóm thi hiện tại: Phân công cán bộ nhập điểm trong danh sách 

cho tất cả môn thi của nhóm thi. 

+ Môn thi hiện tại của tất cả các nhóm thi: Phân công cán bộ nhập điểm trong danh 

sách cho môn thi được chọn cho tất cả các nhóm thi của kỳ thi. 

- Chỉ có thể Phân công nhập điểm khi: 

+ Người dùng có quyền thêm mới/sửa/xóa trên chức năng. 

+ Kỳ thi chưa tích chọn Chốt điểm thi. 

+ Năm học đang thực hiện là năm hiện tại. 

4.7.2.4.3. Thêm mới cán bộ nhập điểm 

Bước 1: Từ màn hình “Phân công nhập điểm”, tại môn học cần thêm cán bộ nhập 

điểm, nhấn nút “Thêm mới”. 
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Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình Thêm mới cán bộ nhập điểm như sau: 

 

Bước 3: Tích chọn các cán bộ và nhấn nút “Thêm” để thêm cán bộ nhập điểm cho môn 

thi. 
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Lưu ý: 

- Có thể tìm kiếm nhanh cán bộ bằng cách nhập: mã cán bộ hoặc họ và tên hoặc tổ bổ 

môn và nhấn Enter để hệ thống tìm kiếm cán bộ trong kỳ thi. Danh sách cán bộ gồm 

các cán bộ đang làm việc ở trường và chưa được phân công nhập điểm cho môn thi của 

nhóm thi. 

- Chỉ có thể Thêm mới cán bộ nhập điểm khi: 

+ Người dùng có quyền thêm mới/sửa/xóa trên chức năng. 

+ Kỳ thi chưa tích chọn Chốt điểm thi. 

+ Năm học đang thực hiện là năm hiện tại. 

4.7.2.4.4. Xóa cán bộ nhập điểm 

Bước 1:  Từ màn hình “Phân công nhập điểm”, tại môn học cần xóa cán bộ nhập điểm, 

nhấn nút . 

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận xóa: 

 

Bước 3: Nhấn “Đồng ý” để xóa cán bộ nhập điểm. 

Lưu ý:  

- Chỉ có thể xóa cán bộ nhập điểm ra khỏi danh sách khi: 

+ Người dùng được phân quyền xóa trên chức năng. 
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+ Kỳ thi chưa tích chọn Chốt điểm thi. 

+ Năm học đang thực hiện là năm học hiện tại. 

 Vào điểm thi 

Chức năng này cho phép người dùng cập nhật điểm thi cho thí sinh. 

4.7.2.5.1. Nhập điểm bài thi 

Bước 1: Trong màn hình hệ thống, chọn “Thi cử » Xử lý kết quả thi » Vào điểm thi”. 

Hệ thống hiển thị màn hình mặc định đối với từng kỳ thi có kiểu nhập điểm: 

- Nhập điểm theo số phách: 

 

- Nhập điểm theo phòng thi: 
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- Nhập điểm theo mã học sinh: 
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- Nhập điểm theo số báo danh: 
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Bước 2: Chọn Kỳ thi, Nhóm thi, Môn thi. 

Bước 3: Nhập Điểm bài thi cho các thí sinh. 

Lưu ý: 

- Danh sách nhóm thi hiển thị theo tài khoản, nếu là: 

+ Quản trị trường: Danh sách tất cả các nhóm thi của kỳ thi. 

+ Đối tượng khác: Danh sách nhóm thi của các môn thi cán bộ được phân công nhập 

điểm trong kỳ thi. 

- Danh sách môn thi hiển thị theo tài khoản, nếu là: 

+ Quản trị trường: Danh sách tất cả các môn thi của nhóm thi. 

+ Đối tượng khác: Danh sách môn thi cán bộ được phân công nhập điểm và theo 

nhóm thi. 

- Quy định nhập điểm bài thi: 

+ Môn thi là môn tính điểm: 

o Cấp 1: Nhập điểm bài thi là số nguyên có giá trị từ 0 đến 10. Tối đa 02 ký tự. 

o Cấp 2,3: Nhập điểm bài thi là số từ 0 đến 10 và phần thập phân có 01 chữ số, 

tối đa là 03 ký tự. 

+ Môn thi là môn nhận xét: 
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o Cấp 1: Không cho nhập điểm môn nhận xét. 

o Cấp 2,3: Nhập điểm bài thi là các giá trị Đ, CĐ; tối đa 01 ký tự. 

- Hệ thống tự tính Điểm thực tế khi người dùng nhập Điểm bài thi: 

+ Nếu thí sinh không vi phạm quy chế thi thì: Điểm thực tế = Điểm bài thi. 

+ Nếu là môn tính điểm và thí sinh vi phạm quy chế thi thì:  

Điểm thực tế = Điểm bài thi – (Điểm bài thi * % điểm trừ của hình thức vi phạm 

quy chế thi tương ứng) 

Nếu là cấp 1 thì làm tròn số; cấp 2, 3 làm tròn đến 01 chữ số thập phân. 

+ Nếu là môn nhận xét thì điểm thực tế = điểm bài thi. 

- Không cho phép nhập điểm thi đối với thí sinh vắng thi. 

4.7.2.5.2. Xuất excel 

Bước 1: Từ màn hình “Vào điểm thi”, chọn kỳ thi, nhóm thi, môn thi, túi phách/phòng 

thi. 

Bước 2: Nhấn nút “Xuất Excel”. File xuất ra theo từng kiểu nhập điểm của kỳ thi: 

- Nhập điểm theo số phách: 

 

- Nhập điểm theo phòng thi: 

 

- Nhập điểm theo mã học sinh: 
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- Nhập điểm theo số báo danh: 

 

Lưu ý: 

- Đối với kỳ thi nhập điểm theo số phách, nếu tích chọn   và Xuất 

Excel thì file nhập điểm xuất ra bao gồm tất cả túi phách của kỳ thi, mỗi túi phách là 

một sheet. 

- Đối với kỳ thi nhập điểm theo phòng thi, mã học sinh, số báo danh; nếu tích chọn 

  và Xuất Excel thì file nhập điểm xuất ra bao gồm tất cả phòng 

thi của kỳ thi, mỗi phòng thi là một sheet. 

4.7.2.5.3. Import 

Bước 1: Từ file mẫu xuất ở trên, cập nhật điểm thi cho các thí sinh. 

Bước 2: Nhấn nút “Import”, hệ thống hiển thị màn hình như bên dưới: 
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Bước 3: Nhấn vào nút “Chọn tập tin”. Chọn file cần import, sau đó nhấn nút 

“Import”. 

Lưu ý:  

- Nếu file có dữ liệu không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo tương ứng. 

- Người dùng chỉ được phép Import điểm thi khi đã được phân công nhập điểm ở chức 

năng “Thi cử » Xử lý kết quả thi » Phân công nhập điểm”. 

 Chuyển vào sổ điểm 

Để thực hiện chuyển điểm thi của kỳ thi vào sổ điểm, người dùng thực hiện theo các 

bước sau: 

Bước 1: Chọn Kỳ thi, nhóm thi, môn thi cần thực hiện: 

Bước 2: Thực hiện chọn học sinh cần thực hiện chuyển điểm. 

Bước 3: Chọn thông tin loại điểm, cột điểm mà muốn chuyển điểm vào tương ứng ở 

chức năng sổ điểm 

Bước 4: Chọn thông tin Chuyển điểm: 

- Môn thi hiện tại: Chỉ chuyển điểm với môn thi hiện tại của Nhóm thi được chọn. 

- Nhóm thi hiện tại: Chuyển điểm với tất cả các môn trong Nhóm thi được chọn. 

- Tất cả nhóm thi và môn thi: Chuyển điểm với tất cả các môn trong Kỳ thi được chọn.  
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Bước 5: Nhấn nút “Chuyển điểm”, hệ thống hiển thị xác nhận. Nếu “Đồng ý”, hệ 

thống sẽ thực hiện chuyển điểm thi, tất cả kết quả cũ của môn thi sẽ bị xóa. Nếu “Hủy bỏ”, 

hệ thống giữ nguyên kết quả xếp phòng thi cũ. 

4.7.3. Tra cứu kết quả thi 

 Tìm kiếm 

Chức năng này cho phép tra cứu kết quả thi của các thí sinh. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Thi cử » Tra cứu kết quả thi”. Hệ thống hiển thị 

màn hình. 

 

Bước 2: Nhập các tiêu chí tìm kiếm. 

Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm”, hệ thống hiển thị danh sách các thí sinh tham gia kỳ 

thi và điểm thi tương ứng. 

 

 Xuất excel 

Từ màn hình Tra cứu kết quả thi, click chọn Xuất excel để thực hiện xuất báo cáo kết 

quả thi 
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4.7.4. Báo cáo & thống kê 

 Danh sách thí sinh theo phòng thi 

Tab này áp dụng cho cả cấp Tiểu học, THCS và THPT. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Thi cử » Báo cáo & Thống kê”, chọn Danh sách 

thí sinh theo phòng thi. Màn hình chức năng hiển thị như sau: 

 

Bước 2: Chọn Kỳ thi, nhóm thi, phòng thi cần xuất báo cáo. 

Bước 3: Nhấn nút “Xuất Excel”. Hệ thống sẽ thực hiện xuất file excel theo biểu mẫu. 
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 Danh sách điểm danh 

Tab này áp dụng cho cả cấp Tiểu học, THCS và THPT. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Thi cử » Báo cáo & Thống kê”, chọn Danh sách 

điểm danh. Màn hình chức năng hiển thị như sau: 

 

Bước 2: Chọn Kỳ thi, nhóm thi, phòng thi cần xuất báo cáo. 

Bước 3: Nhấn nút “Xuất Excel”. Hệ thống sẽ thực hiện xuất file excel theo biểu mẫu. 
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 Danh sách phân công giám thị 

Tab này áp dụng cho cả cấp Tiểu học, THCS và THPT. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Thi cử » Báo cáo & Thống kê”, chọn Danh sách 

phân công giám thị. Màn hình chức năng hiển thị như sau: 

 

Bước 2: Chọn Kỳ thi, nhóm thi cần xuất báo cáo. 

Bước 3: Nhấn nút “Xuất Excel”. Hệ thống sẽ thực hiện xuất file excel theo biểu mẫu. 



PM_QT04_12065_SMAS3.0 – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.3 

BM01.QT.10.TVCG.01                                                                                                             278/409 

 

 Danh sách thí sinh vắng thi 

Tab này áp dụng cho cả cấp Tiểu học, THCS và THPT. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Thi cử » Báo cáo & Thống kê”, chọn Danh sách 

thí sinh vắng thi. Màn hình chức năng hiển thị như sau: 

 

Bước 2: Chọn Kỳ thi cần xuất báo cáo. 

Bước 3: Nhấn nút “Xuất Excel”. Hệ thống sẽ thực hiện xuất file excel theo biểu mẫu.

 

 Danh sách điểm thi theo lớp 

Tab này áp dụng cho cả cấp Tiểu học, THCS và THPT. 
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Bước 1: Vào màn hình chức năng “Thi cử » Báo cáo & Thống kê”, chọn Danh sách 

điểm thi theo lớp . Màn hình chức năng hiển thị như sau: 

 

Bước 2: Chọn Kỳ thi, nhóm thi cần xuất báo cáo. 

Bước 3: Nhấn nút “Xuất Excel”. Hệ thống sẽ thực hiện xuất file excel theo biểu mẫu. 

 

Lưu ý: Chỉ xuất điểm thi của môn khi lớp có học môn học đó (Kiểm tra ở chức năng 

Hệ thống » Khai báo dữ liệu » Khai báo môn học cho lớp). 

 Danh sách điểm thi theo phòng thi 

Chức năng này cho phép người dùng xuất file excel danh sách điểm thi theo phòng thi 

 Bước 1: Vào màn hình chức năng “Báo cáo thống kê » Danh sách điểm thi theo phòng thi 

”. Hệ thống hiển thị màn hình. 
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Bước 2: Chọn các tiêu chí cần xuất excel 

Bước 3: Nhấn nút “Xuất excel”, hệ thống thực hiện xuất danh sách điểm thi theo phòng 

thi tương ứng với tiêu chí đã chọn 

 

 Thống kê điểm thi theo lớp 

Chức năng này cho phép người dùng thống kê kết quả thi của thí sinh theo lớp 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Báo cáo thống kê » Thống kê điểm thi theo lớp”. 

Hệ thống hiển thị màn hình. 
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Bước 2: Chọn các tiêu chí cần xuất excel 

Bước 3: Nhấn nút “Xuất excel”, hệ thống thực hiện xuất báo cáo điểm thi theo lớp 

tương ứng với tiêu chí đã chọn 

 

 Thống kê điểm thi theo giáo viên 

Chức năng này cho phép người dùng thống kê kết quả thi của thí sinh theo giáo viên 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Báo cáo thống kê » Thống kê điểm thi theo giáo 

viên”. Hệ thống hiển thị màn hình. 

 

Bước 2: Chọn các tiêu chí cần xuất excel 
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Bước 3: Nhấn nút “Xuất excel”, hệ thống thực hiện xuất báo cáo điểm thi theo giáo 

viên tương ứng với tiêu chí đã chọn 

 

 Thống kê điểm thi theo phòng thi 

Chức năng này cho phép người dùng thống kê kết quả thi của thí sinh theo phòng thi 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Báo cáo thống kê » Thống kê điểm thi theo phòng 

thi”. Hệ thống hiển thị màn hình. 

 

Bước 2: Chọn các tiêu chí cần xuất excel 

Bước 3: Nhấn nút “Xuất excel”, hệ thống thực hiện xuất báo cáo điểm thi theo phòng 

thi tương ứng với tiêu chí đã chọn 

 



PM_QT04_12065_SMAS3.0 – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.3 

BM01.QT.10.TVCG.01                                                                                                             283/409 

 

 

 

4.8. Báo cáo 

4.8.1. Hồ sơ trường 

Chức năng này cho phép người dùng cấp trường xuất báo cáo hồ sơ trường EMIS vào 

các thời điểm: Đầu năm, Giữa năm, Cuối năm. 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống với vai trò quản trị hệ thống cấp trường 

Bước 2: Vào màn hình chức năng theo đường dẫn “Báo cáo  » Hồ sơ trường”, hệ 

thống hiển thị màn hình: 

 

Bước 3: Chọn Thời điểm báo cáo: Đầu năm/ Giữa năm/ Cuối năm. 

Bước 4: Nhấn nút “Xuất excel”. Hệ thống sẽ thực hiện xuất báo cáo tương ứng thời 

điểm báo cáo đã chọn. 

Lưu ý: 
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- Dữ liệu xuất ra là dữ liệu của năm học đang thực hiện. 

- Đối với trường có loại hình không phải là GDTX thì: 

+ Sheet LopHoc: Lấy thông tin trong chức năng “Hệ thống » Khai báo dữ liệu » 

Khai báo lớp học” 

o Môn tin học, tiếng dân tộc: Lấy thông tin theo lớp có khai báo học môn tin học, 

tiếng dân tộc. 

o Các môn ngoại ngữ: Lấy thông tin theo môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2. 

o Có học sinh học nghề phổ thông: Lấy thông tin theo tính chất lớp có học sinh 

học nghề. 

o Lớp có HS khuyết tật học hòa nhập: Lấy thông tin theo tính chất lớp có có HS 

khuyết tật học hòa nhập. 

o Số lớp học trên 05 buổi/ tuần: Lấy theo số lớp học 6-9 buổi/ tuần. 

+ Sheet HocSinh:  

o Số đoàn viên: Lấy học sinh là đoàn viên và không phải là đảng viên. 

o Số đội viên: Lấy học sinh là đội viên và không phải là đoàn viên, đảng viên. 

o Số học sinh học tin học, tiếng dân tộc, ngoại ngữ: Lấy học sinh của các lớp có 

khai báo học môn tin học, học tiếng dân tộc, học ngoại ngữ. 

o Số học sinh học nghề phổ thông: Lấy số học sinh ở các lớp có khai báo tính 

chất lớp: lớp có học nghề phổ thông. 

o Số học sinh khuyết tật học hòa nhập: Lấy số học sinh đang học hoặc đã tốt 

nghiệp bị khuyết tật và tính chất trường không phải là trường khuyết tật. 

+ Sheet NhanSu: 

o Mục 4.1_Giáo viên: Lấy cán bộ có nhóm công việc là giáo viên và không 

chuyên trách đoàn đội theo loại hợp đồng: Biên chế/ Hợp đồng/ Thỉnh giảng. 

o Mục 4.2_Số giáo viên chuyên trách Đoàn/ Đội: Lấy cán bộ có nhóm công việc 

là giáo viên và chuyên trách đoàn đội theo loại hợp đồng: Biên chế/ Hợp đồng/ 

Thỉnh giảng. 

o Mục 4.3_Cán bộ quản lý: Lấy cán bộ có nhóm công việc là cán bộ quản lý theo 

loại hợp đồng: Biên chế/ Hợp đồng/ Thỉnh giảng. 

o Mục 4.4_Nhân viên: Lấy cán bộ có nhóm công việc là nhân viên theo loại hợp 

đồng: Biên chế/ Hợp đồng/ Hợp đồng NĐ68. 

+ Sheet CoSoVC: Hệ thống không điền số liệu. 

+ Sheet DiemTruong: Hệ thống không điền số liệu. 

+ Sheet DanhGiaHS: 
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o Số học sinh chia theo loại hạnh kiểm: Thống kê học sinh có trạng thái đang học 

hoặc đã tốt nghiệp được xếp loại hạnh kiểm HKI/ Cả năm là Tốt/ Khá/ Trung 

bình/ Yếu ở các khối lớp. 

o Số học sinh chia theo loại học lực: Thống kê học sinh có trạng thái đang học 

hoặc đã tốt nghiệp được xếp loại học lực HKI/ Cả năm là Giỏi/ Khá/ Trung 

bình/ Yếu/ Kém ở các khối lớp. 

+ Sheet DanhGiaMH: 

o Môn tính điểm: Thống kê học sinh có trạng thái đang học hoặc đã tốt nghiệp 

được xếp loại học lực môn HKI/ Cả năm các môn tính điểm là Giỏi /Khá/ Trung 

bình/ Yếu/ Kém  và ở các khối lớp. 

o Môn nhận xét: Thống kê học sinh có trạng thái đang học hoặc đã tốt nghiệp 

được xếp loại học lực môn HKI/ Cả năm môn nhận xét là Đ/CĐ ở các khối lớp. 

o Nếu lớp có học nhiều môn ngoại ngữ thì sẽ thực hiện thống kê theo môn ngoại 

ngữ đầu tiên trong chức năng khai báo môn học cho lớp. 

- Đối với trường có loại hình là GDTX thì: 

+ Sheet LopHoc: 

o Loại lớp: Điền theo tính chất của lớp. 

o Lớp, khóa đào tạo, bồi dưỡng: Hệ thống không điền số liệu. 

o Lớp hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh phổ thông: lấy thông tin Học nghề 

phổ thông trong chức năng “Hệ thống » Khai báo thông tin » Khai báo lớp 

học”. 

+ Sheet HocVien: 

o Loại học viên, thông tin “Thương binh”: Hệ thống không điền số liệu. 

o Mục học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng: Hệ thống không điền số liệu. 

+ Sheet NhanSu: 

o Mục 4.1_Giáo viên: lấy cán bộ có nhóm công việc là giáo viên và không chuyên 

trách đoàn đội theo loại hợp đồng: Biên chế/ Hợp đồng/ Thỉnh giảng. Thông tin 

“Chuẩn đào tạo của giáo viên dạy xóa mù chữ” và mục 4.1.2: Hệ thống không 

điền số liệu. 

o Mục 4.2_Số giáo viên chuyên trách Đoàn/Đội: lấy cán bộ có nhóm công việc 

là giáo viên và chuyên trách đoàn đội theo loại hợp đồng: Biên chế/ Hợp đồng/ 

Thỉnh giảng. 

o Mục 4.3_Cán bộ quản lý: lấy cán bộ có nhóm công việc là cán bộ quản lý theo 

loại hợp đồng: Biên chế/ Hợp đồng/ Thỉnh giảng.  

o Mục 4.4_Nhân viên: lấy cán bộ có nhóm công việc là nhân viên theo loại hợp 

đồng: Biên chế/ Hợp đồng/ Thỉnh giảng. 
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+ Sheet CoSoVC, Daotao: Hệ thống không điền số liệu. 

+ Sheet DanhgiaHV_THCS:  

o Loại học sinh: Hệ thống không điền số liệu. 

+ Sheet DanhGiaHS:  

o Số học sinh chia theo hạnh kiểm: Số học sinh đang học hoặc đã tốt nghiệp 

XLHK HKI/ Cả năm XL Tốt/ Khá/ Trung bình/ Yếu và ở các khối lớp. 

o Số học sinh chia theo học lực: Số học sinh đang học hoặc đã tốt nghiệp XLHL 

HKI/ Cả năm XL Giỏi/ Khá/ Trung bình/ Yếu/ Kém và ở các khối lớp. 

+ Sheet DanhGiaMH: 

o Môn tính điểm: Số học sinh đang học hoặc đã tốt nghiệp có HLM HKI/ Cả năm 

các môn tính điểm XL giỏi  Tốt/ Khá/ Trung bình/ Yếu/ Kém  và ở các khối 

lớp. 

o Môn nhận xét: Số học sinh đang học hoặc đã tốt nghiệp có HLM HKI/ Cả năm 

môn nhận xét XL Đ/ CĐ ở các khối lớp. 

4.8.2. Thống kê gửi Phòng/Sở 

Chức năng cho phép người dùng thống kê thông tin về kết quả kiểm tra học kỳ, định 

kỳ tất cả các môn hoặc theo từng môn, học lực môn. Chức năng này áp dụng cho cả cấp Tiểu 

học, THCS và THPT. 

 Điểm kiểm tra định kỳ 

Tab này áp dụng cho cả cấp Tiểu học, THCS và THPT. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Báo cáo » Thống kê gửi Phòng/Sở”. Màn hình 

chức năng hiển thị như sau: 

 

Bước 2: Chọn Khối học, Học kỳ cần gửi thông tin lên Phòng/Sở hoặc xuất báo cáo. 

Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm”, hệ thống hiển thị danh sách thống kê điểm kiểm tra 

định kỳ của các môn học trong các khối. Sau khi thực hiện tìm kiếm thì hệ thống hiển thị 2 nút 

“Gửi thông tin” và “Xuất Excel”. 
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Bước 4: Nhấn nút “Gửi thông tin” để gửi các thông tin thỏa mãn điều kiện tìm kiếm 

đến Phòng/Sở. Hệ thống sẽ thực hiện gửi các thông tin lên Phòng/ Sở quản lý tương ứng. 

Bước 5: Nhấn nút “Xuất Excel”. Hệ thống sẽ thực hiện xuất file excel theo biểu mẫu. 

 

Lưu ý: 

- Đối với cấp Tiểu học: khi gửi Phòng/ Sở hoặc xuất excel thì thống kê điểm kiểm tra 

định kỳ chi tiết đến 0.5 (Ví dụ: 0.0; 0.5; 1; 1 .5; ...) 

- Đối với cấp THCS, THPT: khi gửi Phòng/Sở hoặc xuất excel thì thống kê điểm kiểm 

tra định kỳ chi tiết đến 0.2 và 0.3 (Ví dụ: 0.0; 0.3; 0.5; 0.8; 1; ...) 

 Điểm kiểm tra học kỳ 

Tab này áp dụng cho cả cấp Tiểu học, THCS và THPT. 

Bước 1: Từ màn hình chức năng “Báo cáo » Thống kê gửi Phòng/Sở”, chọn tab 

“Điểm kiểm tra học kỳ”. Màn hình chức năng hiển thị như sau: 

 

Bước 2: Chọn Khối học, Học kỳ cần xuất báo cáo. 

Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm”, hệ thống hiển thị danh sách thống kê điểm kiểm tra 

học kỳ của các môn học trong các khối. Sau khi thực hiện tìm kiếm thì hệ thống hiển thị 2 nút 

“Gửi thông tin” và “Xuất Excel”. 

Bước 4: Nhấn nút “Gửi thông tin” để gửi các thông tin thỏa mãn điều kiện tìm kiếm 

đến Phòng/Sở. Hệ thống sẽ thực hiện gửi các thông tin lên Phòng/ Sở quản lý tương ứng. 

Bước 5: Nhấn nút “Xuất Excel”. Hệ thống sẽ thực hiện xuất file excel theo biểu mẫu. 



PM_QT04_12065_SMAS3.0 – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.3 

BM01.QT.10.TVCG.01                                                                                                             288/409 

 

Lưu ý: 

- Đối với cấp Tiểu học: khi gửi Phòng/ Sở hoặc xuất excel thì thống kê điểm kiểm tra 

định kỳ chi tiết đến 0.5 (Ví dụ: 0.0; 0.5; 1; 1 .5; ...) 

- Đối với cấp THCS, THPT: khi gửi Phòng/Sở hoặc xuất excel thì thống kê điểm kiểm 

tra định kỳ chi tiết đến 0.2 và 0.3 (Ví dụ: 0.0; 0.3; 0.5; 0.8; 1; ...) 

 Học lực môn 

Tab này áp dụng cho cả cấp Tiểu học, THCS và THPT. 

Bước 1: Từ màn hình chức năng “Báo cáo » Thống kê gửi Phòng/Sở”, chọn tab “Học 

lực môn”. Màn hình chức năng hiển thị như sau: 

- Màn hình đối với cấp Tiểu học: 

 

- Màn hình đối với cấp THCS, THPT: 
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Bước 2: Chọn loại môn học là Tính điểm hoặc Nhận xét (đối với cấp Tiểu học), Khối 

học, Học kỳ cần xuất báo cáo. 

Lưu ý: Đối với cấp Tiểu học, nếu tích chọn vào Tính điểm thì hệ thống hiển thị các cột 

Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu. Nếu tích chọn vào Nhận xét thì hệ thống hiển thị các cột A+, A, 

B. 

Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm”, hệ thống hiển thị danh sách thống kê học lực môn của 

các môn học trong các khối. Sau khi thực hiện tìm kiếm thì hệ thống hiển thị 2 nút “Gửi thông 

tin” và “Xuất Excel”. 

Bước 4: Nhấn nút “Gửi thông tin” để gửi các thông tin thỏa mãn điều kiện tìm kiếm 

đến Phòng/Sở. Hệ thống sẽ thực hiện gửi các thông tin lên Phòng/ Sở quản lý tương ứng. 

Bước 5: Nhấn nút “Xuất Excel”. Hệ thống sẽ thực hiện xuất file excel theo biểu mẫu. 

 

Lưu ý: Đối với cấp Tiểu học, nếu xuất báo cáo môn tính điểm thì hệ thống sẽ thống kê 

số lượng học sinh theo cách tính môn tính điểm (Giỏi, Khá, Trung bình, yếu). Nếu xuất báo 

cáo môn nhận xét thì hệ thống sẽ thống kê số lượng học sinh theo cách tính môn nhận xét  (A+, 

A, B) 
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 Hạnh kiểm 

Tab này áp dụng cho cấp THCS và THPT. 

Bước 1: Từ màn hình chức năng “Báo cáo » Thống kê gửi Phòng/Sở”, chọn tab 

“Hạnh kiểm”. Màn hình chức năng hiển thị như sau: 

 

Bước 2: Chọn Khối học, Học kỳ cần gửi thông tin lên Phòng/Sở hoặc xuất báo cáo. 

Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm”, hệ thống hiển thị danh sách thống kê hạnh kiểm của 

các học sinh trong các khối. Sau khi thực hiện tìm kiếm thì hệ thống hiển thị 2 nút “Gửi thông 

tin” và “Xuất Excel”. 

Bước 4: Nhấn nút “Gửi thông tin” để gửi các thông tin thỏa mãn điều kiện tìm kiếm 

đến Phòng/Sở. Hệ thống sẽ thực hiện gửi các thông tin lên Phòng/ Sở quản lý tương ứng. 

Bước 5: Nhấn nút “Xuất Excel”. Hệ thống sẽ thực hiện xuất file excel theo biểu mẫu. 

 

 Học lực 

Tab này áp dụng cho cấp THCS và THPT. 

Bước 1: Từ màn hình chức năng “Báo cáo » Thống kê gửi Phòng/Sở”, chọn tab “Học 

lực”. Màn hình chức năng hiển thị như sau: 
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Bước 2: Chọn Khối học, Học kỳ cần gửi thông tin lên Phòng/Sở hoặc xuất báo cáo. 

Bước3: Nhấn nút “Tìm kiếm”, hệ thống hiển thị danh sách thống kê học lực của các 

học sinh trong các khối. Sau khi thực hiện tìm kiếm thì hệ thống hiển thị 02 nút “Gửi thông 

tin” và “Xuất Excel”. 

Bước 4: Nhấn nút “Gửi thông tin” để gửi các thông tin thỏa mãn điều kiện tìm kiếm 

đến Phòng/Sở. Hệ thống sẽ thực hiện gửi các thông tin lên Phòng/ Sở quản lý tương ứng. 

Bước 5: Nhấn nút “Xuất Excel”. Hệ thống sẽ thực hiện xuất file excel theo biểu mẫu. 

 

4.8.3. Phiếu báo điểm 

Chức năng cho phép người dùng in phiếu báo điểm theo đợt/ theo học kỳ học sinh. 

Chức năng này áp dụng cho THCS và THPT. 

 Phiếu báo điểm theo đợt 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Báo cáo » Phiếu báo điểm”. Hệ thống hiển thị màn 

hình: 
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Bước 2: Chọn thông tin cần xuất và tích chọn “Phiếu báo điểm theo đợt”.  

Bước 3: Chọn khổ giấy muốn xuất phiếu điểm:  

- Chọn khổ giấy A4. Nhấn nút “Xuất Excel”, hệ thống xuất thông tin điểm theo đợt của 

học sinh thuộc lớp đã chọn theo mẫu với thông tin 2 phiếu báo điểm trên 1 trang. 

 

- Chọn khổ giấy A5. Nhấn nút “Xuất Excel”, hệ thống xuất thông tin điểm theo đợt của 

học sinh thuộc lớp đã chọn theo mẫu với thông tin 1 phiếu báo điểm trên 1 trang. 
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 Phiếu báo điểm theo học kỳ 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Báo cáo » Phiếu báo điểm”.  

Bước 2: Chọn thông tin cần xuất và tích chọn “Phiếu báo điểm theo học kỳ”. 

Bước 3: Chọn khổ giấy muốn xuất phiếu điểm. 

- Chọn khổ giấy A4, nhấn nút “Xuất Excel”, hệ thống xuất thông tin điểm theo học kỳ 

của học sinh thuộc lớp đã chọn theo mẫu với thông tin 2 phiếu báo điểm trên 1 trang. 
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- Chọn khổ giấy A5, nhấn nút “Xuất Excel”, hệ thống xuất thông tin điểm theo học kỳ 

của học sinh thuộc lớp đã chọn theo mẫu với thông tin 1 phiếu báo diểm trên 1 trang. 

 

4.8.4. Bảng điểm theo đợt 

Chức năng cho phép người dùng in các loại bảng điểm: Bảng điểm tổng hợp của lớp, 

Bảng điểm môn học của lớp theo đợt. Chức năng này áp dụng với khối THCS, THPT 

 Bảng điểm tổng hợp của lớp 

Tab này cho phép người dùng in bảng điểm tổng hợp theo đợt của các lớp. 
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Bước 1: Vào màn hình chức năng “Báo cáo » Bảng điểm theo đợt”, chọn tab “Bảng 

điểm tổng hợp của lớp”, hệ thống hiển thị màn hình: 

 

Bước 2: Chọn thông tin cần xuất, nhấn “Xuất Excel”, hệ thống xuất báo cáo bảng điểm 

tổng hợp theo đợt. 

 

Lưu ý: Chọn môn là “Tất cả” thì báo cáo sẽ xuất thông tin điểm tất cả các môn học 

của lớp với thông tin điểm mỗi môn nằm trên 1 sheet. 

 Bảng điểm môn học của lớp 

Tab này cho phép người dùng in bảng điểm môn học theo đợt của các lớp. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Báo cáo » Bảng điểm theo đợt”, chọn tab “Bảng 

điểm môn học của lớp”, hệ thống hiển thị màn hình: 

 

Bước 2: Chọn thông tin cần xuất, nhấn “Xuất Excel”, hệ thống xuất báo cáo bảng điểm 

môn học theo đợt. 
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4.8.5. Bảng điểm lớp 

Chức năng cho phép người dùng in các loại bảng điểm: Bảng điểm tổng hợp của lớp, 

Bảng điểm môn học của lớp, Bảng điểm bình quân cả năm của các lớp. 

 Bảng điểm lớp cấp 1 

4.8.5.1.1. Bảng điểm tổng hợp của lớp 

Tab này cho phép người dùng in báo cáo tổng hợp điểm trung bình các môn học, hạnh 

kiểm, xếp loại giáo dục và danh hiệu thi đua của các học sinh trong lớp. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Báo cáo » Bảng điểm lớp”, chọn Tab “Bảng điểm 

tổng hợp của lớp”. Hệ thống hiển thị màn hình: 

 

Bước 2: Chọn thông tin cần xuất, nhấn “Xuất Excel”, hệ thống xuất các báo cáo tương 

ứng. 
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4.8.5.1.2. Bảng điểm môn học của lớp 

Tab này cho phép người dùng in bảng điểm môn học của các lớp. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Báo cáo » Bảng điểm lớp”. Chọn tab “Bảng điểm 

môn học của lớp”, hệ thống hiển thị màn hình: 

 

Bước 2: Chọn thông tin cần xuất, nhấn “Xuất Excel”, hệ thống xuất báo cáo bảng điểm 

môn học của lớp. 
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 Bảng điểm lớp cấp 2, 3 

4.8.5.2.1. Bảng điểm tổng hợp của lớp 

Tab này cho phép người dùng in báo cáo tổng hợp điểm trung bình các môn học, học 

lực, hạnh kiểm, xếp hạng và danh hiệu thi đua của các học sinh trong lớp. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Báo cáo » Bảng điểm lớp”. Hệ thống hiển thị màn 

hình: 

 

Bước 2: Chọn thông tin cần xuất, nhấn “Xuất Excel”, hệ thống xuất báo cáo bảng điểm 

tổng hợp của lớp. 
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4.8.5.2.2. Bảng điểm môn học của lớp 

Tab này cho phép người dùng in bảng điểm các môn học của lớp. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Báo cáo » Bảng điểm lớp”, chọn tab “Bảng điểm 

môn học của lớp”, hệ thống hiển thị màn hình: 
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Bước 2: Chọn thông tin cần xuất, nhấn “Xuất Excel”, hệ thống xuất báo cáo bảng điểm 

môn học của lớp. 

 

4.8.5.2.3. Bảng điểm bình quân cả năm 

Tab này cho phép in bảng điểm bình quân, học lực, hạnh kiểm, số buổi nghỉ cả năm 

của các học sinh trong lớp. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Báo cáo » Bảng điểm lớp”, chọn tab “Bảng điểm 

bình quân cả năm”, hệ thống hiển thị màn hình: 

 

Bước 2: Chọn thông tin cần xuất, nhấn “Xuất Excel”, hệ thống xuất báo cáo bảng điểm 

bình quân cả năm của các học sinh trong lớp: 
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4.8.6. Thống kê kết quả học tập 

Chức năng cho phép thống kê kết quả học tập theo đợt, theo học kỳ. Chức năng này áp 

dụng cho cấp Tiểu học, THCS và THPT. 

 Kết quả học tập theo đợt 

Tab này cho phép in kết quả học tập theo đợt của các học sinh: điểm TBM, xếp loại 

chi tiết theo môn, xếp loại học lực, xếp loại hạnh kiểm, xếp loại học lực môn,... của các học 

sinh trong lớp. Tab này chỉ áp dụng cho khối THCS và THPT. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Báo cáo » Thống kê kết quả học tập”, hệ thống 

hiển thị màn hình: 

 

Bước 2: Chọn thông tin và loại báo cáo cần xuất. Nhấn “Xuất Excel”, hệ thống xuất 

các báo cáo tương ứng: 

- Nếu chọn loại báo cáo là Thống kê điểm trung bình môn: hệ thống xuất báo cáo 

thống kê số lượng học sinh có điểm trung bình theo đợt trong các khoảng từ 0-3.5, 3.5 
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– 5, 5 – 6.5, 6.5 – 8, 8 – 10 (với môn tính điểm) hoặc Đ và CĐ (với môn nhận xét)ứng 

với mỗi lớp trong khối.  

Lưu ý:  

- Khi chọn loại báo cáo này thì hệ thống yêu cầu bắt buộc nhập Môn học. 

- Nếu chọn môn học tính điểm để thống kê điểm trung bình môn thì báo cáo hiển thị các 

ô Giỏi, Khá, TB, Yếu, Kém. Nếu chọn môn học nhận xét để thống kê điểm trung bình 

môn thì báo cáo hiển thị các ô Đ và CĐ. 

 

- Nếu chọn loại báo cáo là Thống kê xếp loại chi tiết theo môn: hệ thống xuất báo cáo 

thống kê số lượng học sinh có điểm trung bình theo đợt trong các khoảng từ 0-3.5, 3.5 

– 5, 5 – 6.5, 6.5 – 8, 8 – 10 (với môn tính điểm) hoặc Đ và CĐ (với môn nhận xét) ứng 

với mỗi môn học.  

Lưu ý:  

- Khi chọn loại báo cáo này thì hệ thống không cho chọn môn học. 

- Với môn học tính điểm thì số lượng học sinh sẽ được điền vào các ô Giỏi, Khá, TB, 

Yếu, Kém. Với môn học nhận xét thì số lượng học sinh sẽ được điền vào các ô Đ và 

CĐ. 
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- Nếu chọn loại báo cáo là Thống kê xếp loại học lực: hệ thống xuất báo cáo thống kê 

số lượng học sinh theo học lực. 

 

- Nếu chọn loại báo cáo là Thống kê xếp loại hạnh kiểm: hệ thống xuất báo cáo thống 

kê số lượng học sinh theo hạnh kiểm. 

 

- Nếu chọn loại báo cáo là Thống kê xếp loại học lực môn: hệ thống xuất báo cáo thống 

kê số lượng học sinh theo xếp loại từng môn học ứng với mỗi khối trong trường. 

- Lưu ý:  

+ Với môn học tính điểm thì số lượng học sinh sẽ được điền vào các ô Giỏi, Khá, 

TB, Yếu, Kém. Với môn học nhận xét thì số lượng học sinh sẽ được điền vào các 

ô Đ và CĐ. 
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- Nếu chọn loại báo cáo là Thống kê tổng hợp học lực- hạnh kiểm: hệ thống xuất báo 

cáo thống kê số lượng học sinh theo xếp loại học lực và hạnh kiểm ứng với mỗi khối 

trong toàn trường. 

 

- Nếu chọn loại báo cáo là Thống kê tổng hợp xếp loại các môn: hệ thống xuất báo cáo 

thống kê số lượng học sinh theo xếp loại từng môn học theo đợt trong toàn trường. 

- Lưu ý: Với môn học tính điểm thì số lượng học sinh sẽ được điền vào các ô Giỏi, Khá, 

TB, Yếu, Kém. Với môn học nhận xét thì số lượng học sinh sẽ được điền vào các ô Đ 

và CĐ. 
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 Kết quả học tập theo học kỳ 

Tab này cho phép in kết quả học tập theo học kỳ của các học sinh: Danh sách khen 

thưởng, học sinh thi lại, đăng ký thi lại, điểm TBM, xếp loại chi tiết theo môn, xếp loại học 

lực, xếp loại hạnh kiểm, xếp loại học lực môn,... của các học sinh trong lớp. Các báo cáo được 

áp dụng cho cả cấp Tiểu học, THCS và THPT. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Báo cáo » Thống kê kết quả học tập” và chọn tab 

“Kết quả học tập theo học kỳ” đối với khối THCS và THPT, hệ thống hiển thị màn hình: 

- Đối với cấp THCS, THPT 

 

- Đối với cấp Tiểu học 
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Bước 2: Chọn thông tin và loại báo cáo cần xuất. Nhấn “Xuất Excel”, hệ thống xuất 

các báo cáo tương ứng: 

- Nếu chọn loại báo cáo là Danh sách khen thưởng: hệ thống xuất báo cáo danh sách 

khen thưởng của các học sinh.  

Lưu ý: Nếu chọn Khối học là Tất cả thì khi xuất báo cáo, mỗi một khối sẽ được hiển 

thị trên 1 sheet.  

 

- Nếu chọn loại báo cáo là Danh sách học sinh thi lại: hệ thống xuất danh sách các học 

sinh thi lại và môn thi lại tương ứng trong các khối.  

Lưu ý: Danh sách học sinh thi lại mỗi khối được hiển thị trên mỗi sheet khác nhau. 
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- Nếu chọn loại báo cáo là Danh sách học sinh đăng ký thi lại: hệ thống xuất danh sách 

các học sinh đã đăng ký thi lại. 

Lưu ý: Danh sách học sinh thi lại mỗi khối được hiển thị trên mỗi sheet khác nhau. 

 

- Nếu chọn loại báo cáo là Thống kê điểm thi học kỳ: hệ thống xuất báo cáo thống kê 

số lượng học sinh theo điểm thi học kỳ mỗi môn học. 

Lưu ý: Với môn học tính điểm thì các cột theo mức thống kê đã chọn. Với môn học 

nhân xét thì các Đ và CĐ sẽ được điền thông tin. 
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- Nếu chọn loại báo cáo là Thống kê điểm thi học kỳ theo môn: hệ thống xuất báo cáo 

thống kê số lượng học sinh theo điểm thi học kỳ của môn học. 

Lưu ý: Với môn học tính điểm thì hiển thị các cột mức thống kê đã chọn. Với môn học 

nhận xét thì hiển thị các cột Đ và CĐ. 

 

- Nếu chọn loại báo cáo là Thống kê điểm TBM: hệ thống xuất báo cáo thống kê số 

lượng học sinh theo điểm trung bình môn.  

Lưu ý:  

+ Bắt buộc phải chọn Môn học khi xuất báo cáo. 

+ Với môn học tính điểm thì báo cáo hiển thị các cột theo mức thống kê đã chọn. 

Với môn học nhận xét thì báo cáo hiển thị các cột Đ và CĐ. 
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- Nếu chọn loại báo cáo là Thống kê xếp loại chi tiết theo môn: hệ thống xuất báo cáo 

thống kê số lượng học sinh theo xếp loại của từng môn học.  

Lưu ý:  

+ Nếu chọn Khối học là Tất cả thì mỗi sheet hiển thị các thống kê của 1 khối trong 

trường. 

+ Với môn học tính điểm thì các cột Giỏi, Khá, TB, Yếu, Kém sẽ được điền thông 

tin. Với môn học nhân xét thì các Đ và CĐ sẽ được điền thông tin. 

 

- Nếu chọn loại báo cáo là Thống kê xếp loại học lực: hệ thống xuất báo cáo thống kê 

số lượng học sinh theo học lực học kỳ/cả năm. 
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- Nếu chọn loại báo cáo là Thống kê xếp loại hạnh kiểm: hệ thống xuất báo cáo thống 

kê số lượng học sinh theo hạnh kiểm học kỳ/cả năm. 
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- Nếu chọn loại báo cáo là Thống kê xếp loại học lực môn: hệ thống xuất báo cáo thống 

kê số lượng học sinh theo học lực môn. 

 

- Nếu chọn loại báo cáo là Tổng hợp các môn theo khối: hệ thống xuất báo cáo thống 

kê số lượng học sinh theo học lực môn ứng với mỗi khối. 

 

- Nếu chọn loại báo cáo là Tổng hợp học lực – hạnh kiểm theo khối: hệ thống xuất 

báo cáo thống kê số lượng học sinh theo học lực và hạnh của của từng khối. 
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- Nếu chọn loại báo cáo là Thống kê danh hiệu thi đua: hệ thống xuất báo cáo thống 

kê số lượng học sinh theo danh hiệu thi đua. 

 

- Nếu chọn loại báo cáo là Thống kê kết quả cuối năm: hệ thống xuất báo cáo thống 

kê số lượng học sinh theo diện: lên lớp, thi lại, rèn luyện lại, ở lại. 
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Lưu ý 

+ Nếu trường chưa khai báo mức thống kê thì lấy mức thống kê của hệ thống, mặc 

định là mức thống kê chuẩn. 

+ Khi người dùng xuất excel, hệ thống sẽ thực hiện thống kê báo cáo của học sinh 

nữ, học sinh dân tộc ở những sheet tiếp theo của báo cáo. 

4.8.7. In sổ gọi tên và ghi điểm 

Chức năng này cho phép giáo viên in sổ gọi tên và ghi điểm (sổ cái) của lớp. Chức 

năng này áp dụng cho cấp THCS, THPT. Các bước thực hiện như sau: 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Báo cáo » In sổ gọi tên và ghi điểm”, hệ thống 

hiển thị màn hình như sau: 

 

Bước 2: Chọn Khối, Lớp, Học kỳ, sau đó nhấn nút “Xuất excel”. Hệ thống hiển thị 

thông báo cho phép tải file. 
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Bước 3: Nhấn nút “Tổng hợp mới”, hệ thống sẽ tự động in ra file excel sổ gọi tên và 

ghi điểm của học sinh, trong đó có các sheet: 

- SoYeuLyLich: hiển thị các thông tin chi tiết hồ sơ học sinh 

- DiemDanh: hiển thị thông tin điểm danh của học sinh trong lớp trong năm học hiện 

tại. 

- Diem_HKX (trong đó X là học kỳ hiện tại): hiển thị điểm học kỳ hiện tại các môn 

học của học sinh. 

- Diem_HKX_MTC (trong đó X là học kỳ hiện tại): hiển thị điểm học kỳ hiện tại các 

môn tự chọn của học sinh. 

- DiemTongKet_HKX (trong đó X là học kỳ hiện tại): hiển thị điểm tổng kết học kỳ 

hiện tại của học sinh. 

4.8.8. Học bạ theo mẫu 

Chức năng này cho phép người dùng in học bạ của từng học sinh theo mẫu có sẵn. 

Bước 1: Vào chức năng “In học bạ học sinh theo mẫu” bằng cách chọn “Báo cáo » 

Học bạ theo mẫu”. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình như sau: 

 

Bước 2: Chọn Khối, Lớp, Học sinh. Sau đó nhấn nút “Xuất excel”. Hệ thống sẽ tự 

động in ra file excel học bạ của học sinh đã chọn tương ứng. 

4.8.9. Báo cáo tổng hợp học sinh 

Chức năng này cho phép người dùng xuất báo cáo về các thông tin: học sinh, môn học, 

kết quả học tập – rèn luyện và lớp học. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Báo cáo » Báo cáo tổng hợp học sinh”. Hệ thống 

hiển thị màn hình. 
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Bước 2: Chọn các thông tin cần xuất báo cáo theo Khối, Lớp, Học kỳ trên các nhóm: 

Thông tin học sinh, Thông tin môn học, Kết quả học tập – rèn luyện, Thông tin lớp học. 

 

Bước 3: Nhấn nút “Xuất excel”, hệ thống xuất báo cáo có các cột tương ứng với thông 

tin đã chọn trên hệ thống theo mẫu sau: 
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Lưu ý: 

- Chọn ô  để chọn tất cả các thông tin trong nhóm. 

- Nhóm: Thông tin học sinh 

+ Hệ học ngoại ngữ: chỉ hiển thị khi cấp đang thực hiện là Cấp 3. 

+ Tên lớp, Mã học sinh, Tên học sinh: luôn được tích chọn và bị mờ. 

- Nhóm: Thông tin môn học 

+ Khi chọn  hoặc  nhưng không chọn môn học nào thì 

khi xuất báo cáo sẽ không hiển thị cột Điểm TBM/ Điểm thi học kỳ. 

 

4.8.10. Báo cáo khác 

 Báo cáo thống kê tình hình lưu chuyển 

Chức năng cho phép người dùng thống kê các báo cáo: Học sinh chuyển lớp, chuyển 

trường, chuyển đến, thôi học và đối tượng thuộc diện chính sách. Chức năng này áp dụng cho 

khối Tiểu học, THCS và THPT. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Báo cáo » Báo cáo khác » Thống kê tình hình 

lưu chuyển”. Hệ thống hiển thị màn hình: 

 

Bước 2:  Chọn thông tin và loại báo cáo cần xuất. Nhấn “Xuất Excel”, hệ thống xuất 

các báo cáo tương ứng. 
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- Thống kê học sinh chuyển lớp: thống kê các học sinh đã chuyển lớp trong học kỳ 

hoặc năm học. 

 

- Thống kê học sinh chuyển trường: thống kê các học sinh đã chuyển trường trong học 

kỳ hoặc năm học. 

 

- Thống kê học sinh chuyển đến: thống kê các học sinh đã chuyển đến trong học kỳ 

hoặc năm học. 

 

- Thống kê học sinh thôi học: thống kê các học đã thôi học trong học kỳ hoặc năm học. 
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- Thống kê đối tượng diện chính sách: Thống kê các học sinh thuộc diện chính sách. 

 

 Báo cáo thống kê tình hình vi phạm 

Chức năng cho phép người dùng xuất các báo cáo: Báo cáo học sinh vi phạm và Thống 

kê vi phạm các lớp. Chức năng này áp dụng cho khối Tiểu học, THCS và THPT. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Báo cáo » Báo cáo khác » Thống kê tình hình vi 

phạm”. Hệ thống hiển thị màn hình: 
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Bước 2:  Chọn/nhập thông tin và loại báo cáo cần xuất. Nhấn “Xuất Excel”, hệ thống 

xuất các báo cáo tương ứng. 

- Thống kê vi phạm các lớp: thống kê số lượng học sinh theo từng lỗi vi phạm ở các 

lớp. 

 

- Báo cáo học sinh vi phạm: thống kê tên học sinh và lỗi vi phạm theo thời gian đã 

chọn. 

 

Lưu ý: 

- Giá trị “Từ ngày” nhập vào không được lớn hơn giá trị “Đến ngày”. 

- Giá trị “Đến ngày” nhập vào không được lớn hơn ngày hiện tại. 

- Giá trị “Từ ngày” nhập vào không được nhỏ hơn ngày bắt đầu học kỳ I. 

- Mặc định hiển thị giá trị “Đến ngày” là ngày hiện tại, giá trị “Từ ngày” nhỏ hơn giá 

trị “Đến ngày” 1 tuần. 

 Báo cáo kết quả khám sức khỏe 

Chức năng cho phép người dùng xuất báo cáo kết quả khám sức khỏe. Chức năng này 

áp dụng cho các cấp học: Nhà trẻ, Mẫu giáo, Tiểu học, THCS và THPT. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Báo cáo » Báo cáo khác » Trường báo cáo kết 

quả khám sức khỏe”. Hệ thống hiển thị màn hình: 



PM_QT04_12065_SMAS3.0 – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.3 

BM01.QT.10.TVCG.01                                                                                                             320/409 

 

Bước 2: Chọn thông tin và loại báo cáo cần xuất. Nhấn “Xuất báo cáo”, hệ thống xuất 

ra báo cáo tương ứng. 

- Báo cáo kết quả khám sức khỏe: Thống kê kết quả khám sức khỏe học sinh theo Đợt 

và Khối học được chọn. 

 

- Báo cáo kết quả khám mắt: Thống kê kết quả khám mắt học sinh theo Đợt và Khối 

học được chọn. 

 

 Báo cáo sơ kết gửi SGD 

Chức năng này cho phép người dùng xuất báo cáo sơ kết học kỳ về các thông tin: Học 

lực, Hạnh kiểm, Thôi học. Chức năng này áp dụng cho cấp THCS và THPT. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Báo cáo » Báo cáo khác » BC sơ kết gửi SGD”. 

Hệ thống hiển thị màn hình: 
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Bước 2: Chọn thông tin Học kỳ và nhấn “Xuất Excel”, hệ thống xuất báo cáo tương 

ứng với Học kỳ đã chọn. 

- Cấp THCS: 

+ Sheet PL 1a-1d: Báo cáo xếp loại Hạnh kiểm học sinh 

o Mẫu 1a: Xếp loại hạnh kiểm học sinh. 

 

o Mẫu 1b: Xếp loại hạnh kiểm học sinh Nữ. 

o Mẫu 1c: Xếp loại hạnh kiểm học sinh hòa nhập, khuyết tật. 

o Mẫu 1d: Xếp loại hạnh kiểm học sinh dân tộc thiểu số. 

+ Sheet PL 2a-2d: Báo cáo xếp loại Học lực học sinh. 

o Mẫu 2a: Xếp loại học lực học sinh. 

 

o Mẫu 2b: Xếp loại học lực học sinh Nữ. 

o Mẫu 2c: Xếp loại học lực học sinh hòa nhập, khuyết tật. 

o Mẫu 2d: Xếp loại học lực học sinh dân tộc thiểu số. 

+ Sheet PL 3a-3b: Báo cáo tình hình thôi học. 

o Mẫu 3a: Tình hình học sinh thôi học. 
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o Mẫu 3b: Tình hình học sinh Nữ thôi học. 

- Cấp THPT: 

+ Sheet PL 1a: Báo cáo xếp loại Hạnh kiểm học sinh. 

 

+ Sheet PL 1b: Báo cáo xếp loại Học lực học sinh. 
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+ Sheet PL 1c-1f: 

o Mẫu 1c: Xếp loại hạnh kiểm học sinh hòa nhập, khuyết tật. 

 

o Mẫu 1d: Xếp loại hạnh kiểm học sinh dân tộc thiểu số. 

o Mẫu 1e: Xếp loại học lực học sinh hòa nhập, khuyết tật. 
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o Mẫu 1f: Xếp loại học lực học sinh dân tộc thiểu số. 

+ Sheet PL 2a-2b: Báo cáo tình hình thôi học 

o Mẫu 2a: Tình hình học sinh thôi học. 

 

o Mẫu 2a: Tình hình học sinh nữ thôi học. 

4.8.11. In sổ điểm bộ môn 

Chức năng này cho phép người dùng xuất sổ điểm bộ môn mà giáo viên phụ trách. 

Chức năng này chỉ áp dụng cho cấp THCS và THPT. 

Bước 1 :  Vào màn hình “Báo cáo  » In sổ điểm bộ môn”.  

 

Bước 2 : Sau đó chọn Tổ bộ môn, tên giáo viên, học kỳ và môn học cần xuất sổ điểm. 
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Bước 3: Nhấn Xuất excel để xuất sổ điểm bộ môn. 

File excel có biểu mẫu như sau: 

 

 

4.8.12. Báo cáo TK cán bộ 

 Báo cáo bảng lương cán bộ 

Chức năng này cho phép xuất báo cáo về bảng lương cán bộ, danh sách các cán bộ đến 

kỳ tăng lương ra file excel. 

4.8.12.1.1. Bảng lương cán bộ 

Bước 1: Vào menu “Báo cáo » Báo cáo TK cán bộ »Báo cáo bảng lương cán bộ”. Hệ 

thống hiển thị màn hình: 

 

Bước 2: Chọn  
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Bước 3: Nhập/chọn các thông tin để tìm kiếm, nhấn nút “Tìm kiếm”. Hệ thống hiển 

thị kết quả tìm kiếm. 

Bước 4: Nhấn nút “Xuất excel”, thực hiện xuất danh sách bảng lương các cán bộ ra 

file excel theo mẫu. 

 

Lưu ý: Ngày báo cáo không được để trống. 

4.8.12.1.2. Danh sách cán bộ đến kỳ tăng lương 

Bước 1: Chọn . Hệ thống hiển thị màn hình: 

 

Bước 2: Nhập các thông tin vào các trường: Từ ngày, Đến ngày. 

Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm”, hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm. 

Bước 4: Nhấn nút “Xuất excel”, thực hiện xuất danh sách cán bộ đến kỳ tăng lương ra 

file excel theo mẫu. 

 

Lưu ý: Trường Đến ngày không được để trống và phải lớn hơn Từ ngày. 

 Báo cáo phân công giảng dạy 

Chức năng này cho phép xuất báo cáo phân công giảng dạy ra file excel. 
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Bước 1: Vào màn hình chức năng “Báo cáo » Báo cáo TK cán bộ » Báo cáo phân 

công giảng dạy”. Hệ thống hiển thị màn hình: 

 

Bước 2: Chọn các thông tin để xuất excel. 

Bước 3: Nhấn nút “Xuất excel”, hệ thống thực hiện xuất danh sách thông tin giảng dạy 

ra file excel thành công theo mẫu sau: 

 

 Báo cáo học lực học sinh theo giáo viên 

Chức năng này cho phép thống kê học lực của các học sinh ứng với môn học mà giáo 

viên nào đó phụ trách giảng dạy.  

Bước 1: Vào menu “Báo cáo » Báo cáo TK cán bộ » Báo cáo học lực học sinh theo 

giáo viên”. Hệ thống hiển thị màn hình: 

 

Bước 2: Chọn thông tin tìm kiếm, nhấn nút Tìm kiếm. Hệ thống hiển thị kết quả tìm 

kiếm danh sách giáo viên được phân công giảng dạy thoả mãn tiêu chí tìm kiếm. 

Bước 3: Chọn giáo viên, nhấn nút “Xuất excel”. Hệ thống thực hiện xuất thông tin học 

lực của các học sinh theo giáo viên ra file excel theo mẫu sau: 
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Lưu ý: 

- Nếu không có kết quả thỏa mãn tiêu chí tìm kiếm thì hệ thống thông báo “Không có 

bản ghi nào”. 

- Để chọn Tất cả giáo viên xuất báo cáo, chọn ô Chọn  ở trên cùng. 

 Báo cáo số lượng học sinh theo giáo viên 

Chức năng này cho phép thống kê tổng số học sinh mà mỗi giáo viên phụ trách giảng 

dạy.  

Bước 1: Vào menu “Báo cáo » Báo cáo TK cán bộ » Báo cáo số lượng học sinh theo 

giáo viên”. Hệ thống hiển thị màn hình: 

 

Bước 2: Chọn các thông tin tìm kiếm. 

Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm”, hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm. 

 

Bước 4: Nhấn nút “Xuất excel”, hệ thống thực hiện xuất ra file excel như kết quả tìm 

kiếm được theo mẫu sau: 
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 Báo cáo cán bộ theo trình độ chuyên môn 

Chức năng này cho phép xuất danh sách cán bộ theo trình độ chuyên môn của cán bộ 

ra file excel. 

Bước 1: Vào menu “Báo cáo » Báo cáo TK cán bộ » Báo cáo cán bộ theo trình độ 

chuyên môn”, hệ thống hiển thị màn hình: 

Bước 2: Nhập/chọn các thông tin cần xuất báo cáo. 

 

- Kích chuột vào  nếu muốn xuất báo cáo 

danh sách các cán bộ theo chuyên ngành đào tạo, hệ thống hiển thị thêm các trường 

Trình đô, Chuyên ngành đào tạo. Sau đó, chọn Trình độ và Chuyên ngành đào tạo cần 

xuất báo cáo. 

- Kích chuột vào  nếu muốn xuất báo cáo danh 

sách các cán bộ có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và vượt chuẩn. 

- Kích chuột vào  nếu muốn xuất báo cáo danh sách các cán 

bộ có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và vượt chuẩn. 

Bước 3: Nhấn nút “Xuất excel” để thực hiện xuất cán bộ theo chuyên ngành đào tạo 

ra file excel. 



PM_QT04_12065_SMAS3.0 – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.3 

BM01.QT.10.TVCG.01                                                                                                             330/409 

Lưu ý: Ngày báo cáo không được để trống. 

 Báo cáo hồ sơ cán bộ 

Chức năng này cho phép xuất các báo cáo về hồ sơ cán bộ, danh sách các cán bộ, danh 

sách các cán bộ hợp đồng, danh sách các cán bộ biên chế, danh sách các cán bộ theo thâm niên 

ra file excel.  

Bước 1: Vào menu “Báo cáo » Báo cáo TK cán bộ » Báo cáo hồ sơ cán bộ”. Hệ thống 

hiển thị màn hình: 

 

Bước 2: Nhập/chọn thông tin vào các trường, chọn loại báo cáo cần xuất. 

- Báo cáo danh sách cán bộ: báo cáo danh sách các cán bộ trong trường tính đến ngày 

được nhập trong trường Ngày báo cáo. 

- Báo cáo cán bộ hợp đồng: báo cáo danh sách các cán bộ hợp đồng trong trường tính 

đến ngày được nhập trong trường Ngày báo cáo. 

- Báo cáo cán bộ biên chế: báo cáo danh sách các cán bộ biên chế trong trường tính đến 

ngày được nhập trong trường Ngày báo cáo. 

- Báo cáo cán bộ theo thâm niên: hệ thống hiển thị màn hình: 

 

Người dùng có thể báo cáo danh sách cán bộ theo điều kiện Thâm niên công tác >= 

hoặc <= số năm công tác muốn tìm kiếm, bằng cách: Chọn điều kiện xuất Báo cáo cán bộ theo 

thâm niên là >= hoặc <=, số năm công tác. 
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Bước 3: Nhấn nút “Xuất excel” để xuất báo cáo ra file excel. 

Lưu ý: Các trường có dấu (*) là các trường bắt buộc nhập. 

4.8.13. Báo cáo V.Emis 

Chức năng này cho phép xuất báo cáo V.Emis cho cacs báo cáo Hồ sơ trường và Bảng 

điểm. Chức năng này áp dụng cho cả  cấp Tiểu học, THCS, THPT. 

 Hồ sơ học sinh 

Tab này cho phép xuất thông tin chi tiết hồ sơ của học sinh theo lớp trên hệ thống 

V.Emis. 

Bước 1: Vào menu “Báo cáo » Báo cáo V.Emis ”. Chọn tab “Hồ sơ học sinh” hệ 

thống hiển thị màn hình: 

 

Bước 2: Chọn lớp và  nhập mã lớp theo mã lớp trên hệ thống V.EMIS, chọn   vào 

các thông tin của hồ sơ học sinh cần xuất. 
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Bước 3 : Nhấn “Xuất excel”  để xuất báo cáo. Hệ thống thực hiện xuất ra file excel 

như kết quả tìm kiếm được theo mẫu sau: 

 

 Bảng điểm 

Tab này cho phép xuất chi tiết bảng điểm của học sinh theo lớp trên hệ thống V.Emis. 

Bước 1: Vào menu “Báo cáo » Báo cáo V.emis ”. Chọn tab “Bảng Điểm” hệ thống 

hiển thị màn hình: 
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Bước 2: Chọn lớp và nhập mã lớp theo mã lớp trên hệ thống V.EMIS, chọn học kỳ, 

chọn   vào các môn học cần xuất. 

Bước 3 : Nhấn “Xuất excel”  để xuất báo cáo. Hệ thống thực hiện xuất ra file excel 

như kết quả tìm kiếm được theo mẫu sau: 

 

Lưu ý: 1 môn học sẽ hiển thị trên 1 sheet của file excel. 

4.8.14. Học bạ tiểu học (TT30) 

Chức năng này cho phép người dùng in học bạ của từng học sinh theo thông tư 30. 

Bước 1: Vào chức năng “Học bạ tiểu học (TT30)” bằng cách chọn “Báo cáo » Học 

bạ tiểu học (TT30)”. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình như sau: 

 

Bước 2: Chọn Khối, Lớp 

Bước 3: Chọn học sinh trong danh sách hoặc nhập Họ và tên học sinh vào ô Học sinh; 

hệ thống tự động tìm kiếm học sinh có Họ và tên giống với nội dung nhập vào. 

 

Bước 4: Sau đó nhấn nút “Xuất excel”. Hệ thống sẽ tự động in ra file excel học bạ của 

học sinh đã chọn tương ứng theo thông tư 30, gồm các sheet: 

- Trang bia: Thông tin Họ và tên học sinh, gia đình, thông tin trường. 

- HDSD: Hướng dẫn ghi học bạ. 

- Trang 1: Thông tin hồ sơ học sinh và quá trình học tập. 

- CuoiHKI …: Tổng hợp đánh giá cuối học kỳ I năm học … 

- CuoiNam …: Tổng hợp đánh giá cuối năm học … 

Lưu ý: 
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- Nếu không nhập Họ và tên học sinh vào ô Học sinh, hệ thống hiển thị danh sách toàn 

bộ học sinh trong lớp. 

- Ngược lại, hiển thị danh sách học sinh có họ và tên gần đúng với thông tin đã nhập. 

4.8.15. Thống kê chất lượng giáo dục  

Chức năng này cho phép xuất báo cáo thống kê chất lượng giáo dục cấp tiểu học. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Báo cáo » Thống kê chất lượng giáo dục”. Hệ 

thống hiển thị màn hình: 

 

Bước 2:  Chọn học kỳ và nhấn “Xuất Excel”, hệ thống xuất báo cáo tương ứng gồm 

3 sheet: Đánh giá học sinh, Điểm, Chuyên môn- cộng đồng. 

- Sheet Đánh giá học sinh: thống kê đánh giá học sinh về môn học, năng lực, phẩm 

chất, khen thưởng, hoàn thành chương trình lớp học, bỏ học,… theo từng khối.

 

- Sheet Điểm: thống kê đánh giá học sinh về điểm số của các môn học theo từng khối. 
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4.9. Y tế 

4.9.1. Sức khỏe hàng ngày 

Chức năng này cho phép quản lý các thông tin về sức khỏe hàng ngày của học sinh. Và 

người dùng có thể thao tác toàn bộ các chức năng khi được phân quyền xem chức năng này. 

 Tìm kiếm sức khỏe hàng ngày 

Vào màn hình “Y tế » Sức khỏe ngày”, nhập  thông tin tìm kiếm và nhấn vào “Tìm 

kiếm” để tìm thông tin sức khỏe hàng ngày của học sinh. 

 

 Thêm mới thông tin sức khỏe hàng ngày 

Chức năng này cho phép người dùng thêm mới thông tin sức khỏe ngày cho học sinh. 

Bước 1: Từ màn hình “Y tế » Sức khỏe ngày”, nhấn vào “Thêm mới” để thêm mới 

sổ theo dõi sức khỏe hàng ngày. 

 

Bước 2: Nhập các thông tin và nhấn Lưu để lưu thông tin. Nhấn  Đóng để thoát khỏi 

màn hình thêm mới 

Lưu ý:   

- Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 
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- Khi nhập họ tên học sinh thì phải chọn vào các dòng gợi ý để chọn tên học sinh. 

 Sửa thông tin sức khỏe hàng ngày 

Chức năng này cho phép người dùng sửa thông tin sức khỏe ngày cho học sinh. 

Bước 1: Từ màn hình “Y tế » Sức khỏe ngày”, nhấn vào hình  để sửa thông tin 

theo dõi sức khỏe hàng ngày. 

 

Bước 2: Nhập các thông tin và nhấn “Lưu” để lưu thông tin thay đổi. Nhấn “Đóng” để 

thoát khỏi màn hình sửa. 

Lưu ý:   

- Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

- Nút sửa  chỉ hiển thị trong vòng 2 ngày kể từ thời gian thêm mới. 

 Xóa thông tin sức khỏe hàng ngày 

Chức năng này cho phép người dùng xóa thông tin sức khỏe ngày cho học sinh. 

Bước 1: Từ màn hình “Y tế » Sức khỏe ngày”, nhấn vào hình  để xóa thông tin 

theo dõi sức khỏe hàng ngày. 

 

Bước 2: Nhấn “Đồng ý” để xác nhận xóa. Nhấn “Hủy bỏ” để thoát khỏi màn hình xóa. 

Lưu ý:  Nút xóa  chỉ hiển thị trong vòng 02 ngày kể từ thời gian thêm mới. 

  Xuất Excel danh sách sức khỏe hàng ngày 

Hệ thống cho phép  xuất file excel danh sách sức khỏe hàng ngày từ kết quả tìm kiếm. 

Bước 1:  Chọn thông tin tìm kiếm và nhấn “Tìm kiếm”. 
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Bước 2: Nhấn nút “Xuất Excel”. Hệ  thống xuất danh sách sức khỏe hàng ngày có 

dạng sau. 

 

4.9.2.  Phiếu theo dõi sức khỏe học sinh 

Chức năng này cho phép người dùng có thể thêm, xóa, sửa, in kết quả khám sức khỏe 

của học sinh các cấp. Xem, xuất biểu đồ tăng trưởng của học sinh cấp mầm non. 

 Sổ theo dõi sức khỏe hàng năm 

Hệ thống cho phép tìm kiếm, xem kết quả khám sức khỏe của học sinh. 

4.9.2.1.1. Tìm kiếm sổ theo dõi sức khỏe hàng năm 

Bước 1: Vào màn hình “Y tế » Sổ theo dõi Sk hàng năm” nhập  thông tin tìm kiếm 

và nhấn vào “Tìm kiếm” để tìm thông tin sức khỏe hàng năm của học sinh. Hệ thống hiển thị 

danh sách kết quả tìm kiếm. 
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Bước 2: Nhấn vào  để xem kết quả khám của học sinh trong đợt khám mà chúng 

ta tìm kiếm. Có thể nhấn “In” để in kết quả khám của học sinh, nhấn “Quay lại” để về màn 

hình tìm kiếm. 
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Bước 3: Ở màn hình “Y tế »  Sổ theo dõi Sk hàng năm”  chọn vào các ô bên phải của 

học sinh muốn in, sau đó nhấn nút “In phiếu theo dõi sức khỏe” để in kết quả khám trong đợt 

khám của các học sinh đã chọn. 

 

Bước 4 : Nhấn vào Họ và tên của học sinh hoặc nhấn “Ghi kết quả khám sức khỏe” 

để vào màn hình ghi kết quả khám sức khỏe của học sinh. 
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Màn hình ghi kết quả khám của học sinh hiển thị như sau: 

 

 Khám thể lực 

Chức năng này cho phép người sử dụng quản lý thông tin khám thể lực của học sinh.  

4.9.2.2.1. Xem kết quả khám thể lực 

Bước 1: Từ màn hình “Sổ theo dõi sức khỏe hàng năm”, nhấn chọn vào Họ và tên 

của học sinh, sau đó nhấn chọn tab “Thể lực”. Màn hình hiển thị kết quả khám thể lực trong 

toàn bộ thời gian học tại trường của học sinh. 
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Bước 2: Nhấn vào Ngày khám để xem kết quả khám sức khỏe của học sinh trong ngày 

khám đó. 

Bước 3: Nhấn vào nút “Xem biểu đồ tăng trưởng” để xem biều đồ tăng trưởng của 

trẻ cấp nhà trẻ và cấp mầm non, gồm có biểu đồ tăng trưởng theo chiều cao và biểu đồ tăng 

trưởng theo cân nặng. 
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Lưu ý: Hệ thống cho phép người dùng có thể xuất ảnh biểu đồ tăng trưởng của 1 học 

sinh hoặc toàn bộ lớp. 

4.9.2.2.2. Thêm mới kết quả khám thể lực 

Hệ thống cho phép người dùng thêm mới kết quả khám thể lực cho học sinh. 

 Đối với cấp 1,2,3 

Bước 1: Từ màn hình “Xem kết quả khám thể lực”, nhấn vào “Ghi kết quả khám 

sức khỏe” để thêm mới kết quả khám thể lực cho học sinh. 

 

Bước 2: Nhập các thông tin và nhấn “Lưu” để lưu thông tin. Nhấn “Đóng” để thoát 

khỏi màn hình thêm mới. 

Lưu ý:   

- Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 
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- Trong một năm học chỉ thêm được tối đa 2 kết quả khám thể lực. 

 Đối với cấp nhà trẻ, mầm non 

Bước 1: Từ màn hình “Xem kết quả khám thể lực”, nhấn vào “Ghi kết quả khám 

sức khỏe” để thêm mới kết quả khám thể lực cho học sinh. 

 

Bước 2: Nhập các thông tin và nhấn “Lưu” để lưu thông tin. Nhấn “Đóng” để thoát 

khỏi màn hình thêm mới. 

Lưu ý:  

- Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

- Đối với cấp mầm non có check box theo dõi hàng tháng, nếu check chọn theo dõi hàng 

tháng thì 1 tháng chỉ thêm được tối đa 1 kết quả khám thể lực, nếu chọn đợt thì 1 năm 

học  chỉ thêm được tối đa 2 kết quả khám thể lực. 

4.9.2.2.3. Sửa kết quả khám thể lực 

Hệ thống cho phép người dùng sửa kết quả khám thể lực của học sinh. 

Bước 1: Từ màn hình “Xem kết quả khám thể lực”, nhấn vào hình  để sửa thông 

tin kết quả khám thể lực. 

 

Bước 2: Nhập các thông tin và nhấn “Lưu” để lưu thông tin thay đổi. Nhấn “Đóng” để 

thoát khỏi màn hình sửa. 

Lưu ý:  

- Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 
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- Nút sửa   chỉ hiển thị trong vòng 2 ngày kể từ thời gian thêm mới. 

4.9.2.2.4. Xóa kết quả khám thể lực  

Hệ thống cho phép người sử dụng xóa kết quả khám thể lực của học sinh. 

Bước 1: Từ màn hình “Xem kết quả khám thể lực”, nhấn vào hình  để xóa thông 

tin kết quả khám thể lực. 

 

Bước 2: Nhấn “Đồng ý” để xác nhận xóa. Nhấn “Hủy bỏ” để thoát khỏi màn hình xóa. 

Lưu ý: Nút xóa   chỉ hiển thị trong vòng 2 ngày kể từ thời gian thêm mới. 

 Khám Mắt 

Chức năng này cho phép người sử dụng quản lý thông tin khám mắt của học sinh.  

4.9.2.3.1. Xem kết quả khám mắt 

Bước 1: Từ màn hình “Sổ theo dõi sức khỏe hàng năm”, nhấn chọn vào Họ và tên 

của học sinh, sau đó nhấn chọn tab “Mắt”. Màn hình hiển thị kết quả khám mắt trong toàn bộ 

thời gian học tại trường của học sinh. 

 

Bước 2: Nhấn vào Ngày khám để xem kết quả khám sức khỏe của  học sinh trong ngày 

khám đó. 

Bước 3: Có thể nhấn nút “Quay lại” để trở về màn hình “Sổ theo dõi sức khỏe hàng 

năm”. 

4.9.2.3.2. Thêm mới kết quả khám mắt 

 Hệ thống cho phép người sử dụng thêm mới kết quả khám mắt cho học sinh. 
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Bước 1: Từ màn hình “Xem kết quả khám mắt”, nhấn vào nút “Ghi kết quả khám 

sức khỏe” để thêm mới kết quả khám mắt cho học sinh. 

 

Bước 2: Nhập các thông tin và nhấn “Lưu” để lưu thông tin. Nhấn “Đóng” để thoát 

khỏi màn hình thêm mới. 

Lưu ý:   

- Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

- Trong một năm học chỉ thêm được tối đa 2 kết quả khám mắt. 

4.9.2.3.3. Sửa kết quả khám mắt 

Hệ thống cho phép người sử dụng sửa kết quả khám mắt của học sinh. 

Bước 1: Từ màn hình “Xem kết quả khám mắt”, nhấn vào hình  để sửa thông tin 

kết quả khám mắt. 

 

Bước 2: Nhập các thông tin và nhấn “Lưu” để lưu thông tin thay đổi. Nhấn “Đóng” để 

thoát khỏi màn hình sửa. 

Lưu ý:   

- Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 
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- Nút sửa  chỉ hiển thị trong vòng 2 ngày kể từ thời gian thêm mới. 

4.9.2.3.4. Xóa kết quả khám mắt 

Hệ thống cho phép người sử dụng xóa kết quả khám mắt của học sinh. 

Bước 1: Từ màn hình “Xem kết quả khám mắt”, nhấn vào hình  để xóa thông tin 

kết quả khám mắt của học sinh. 

 

Bước 2: Nhấn “Đồng ý” để xác nhận xóa. Nhấn “Hủy bỏ” để thoát khỏi màn hình xóa. 

Lưu ý: Nút xóa   chỉ hiển thị trong vòng 2 ngày kể từ thời gian thêm mới. 

 Khám Tai mũi họng 

Chức năng này cho phép người sử dụng quản lý thông tin khám tai mũi họng của học 

sinh.  

4.9.2.4.1. Xem kết quả khám tai mũi họng 

Bước 1: Từ màn hình “Sổ theo dõi sức khỏe hàng năm”, nhấn chọn vào Họ và tên 

của học sinh, sau đó nhấn chọn tab “Tai mũi họng”. Màn hình hiển thị kết quả khám tai mũi 

họng trong toàn bộ thời gian học tại trường của học sinh. 

 

Bước 2: Nhấn vào Ngày khám để xem kết quả khám sức khỏe của  học sinh trong ngày 

khám đó. 

Bước 3: Có thể nhấn nút “Quay lại” để trở về màn hình “Sổ theo dõi sức khỏe hàng 

năm”. 
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4.9.2.4.2. Thêm mới kết quả khám tai mũi họng 

Hệ thống cho phép người sử dụng thêm mới kết quả khám tai mũi họng cho học sinh.  

Bước 1: Từ màn hình “Xem kết quả khám tai mũi họng”, nhấn vào “Ghi kết quả 

khám sức khỏe” để thêm mới kết quả khám tai mũi họng cho học sinh. 

 

Bước 2: Nhập các thông tin và nhấn “Lưu” để lưu thông tin. Nhấn “Đóng” để thoát 

khỏi màn hình thêm mới. 

Lưu ý:   

- Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

- Trong một năm học chỉ thêm được tối đa 2 kết quả khám tai mũi họng. 

4.9.2.4.3. Sửa kết quả khám tai mũi họng 

Hệ thống cho phép người sử dụng sửa kết quả khám tai mũi họng của học sinh. 

Bước 1: Từ màn hình “Xem kết quả khám tai mũi họng”, nhấn vào hình  để sửa 

thông tin kết quả khám tai mũi họng. 

 

Bước 2: Nhập các thông tin và nhấn “Lưu” để lưu thông tin thay đổi. Nhấn “Đóng” để 

thoát khỏi màn hình sửa. 

Lưu ý:   

- Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

- Nút sửa  chỉ hiển thị trong vòng 2 ngày kể từ thời gian thêm mới. 



PM_QT04_12065_SMAS3.0 – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.3 

BM01.QT.10.TVCG.01                                                                                                             348/409 

4.9.2.4.4. Xóa kết quả khám tai mũi họng 

Hệ thống cho phép người sử dụng xóa kết quả khám tai mũi họng của học sinh. 

Bước 1: Từ màn hình “Xem kết quả khám tai mũi họng”, nhấn vào hình  để xóa 

thông tin kết quả khám tai mũi họng của học sinh. 

 

Bước 2: Nhấn “Đồng ý” để xác nhận xóa. Nhấn “Hủy bỏ” để thoát khỏi màn hình xóa. 

Lưu ý: Nút xóa  chỉ hiển thị trong vòng 2 ngày kể từ thời gian thêm mới. 

 Khám Cột sống 

Chức năng này cho phép người sử dụng quản lý thông tin khám cột sống của học sinh.  

4.9.2.5.1. Xem kết quả khám cột sống 

Bước 1: Từ màn hình “Sổ theo dõi sức khỏe hàng năm”, nhấn chọn vào Họ và tên 

của học sinh, sau đó nhấn chọn tab “Cột sống”. Màn hình hiển thị kết quả khám cột sống trong 

toàn bộ thời gian học tại trường của học sinh. 

 

Bước 2: Nhấn vào Ngày khám để xem kết quả khám sức khỏe của  học sinh trong ngày 

khám đó. 

Bước 3: Có thể nhấn nút “Quay lại” để trở về màn hình “Sổ theo dõi sức khỏe hàng 

năm”. 

4.9.2.5.2. Thêm mới kết quả khám cột sống 

Hệ thống cho phép người sử dụng thêm mới kết quả khám cột sống cho học sinh. 

Bước 1: Từ màn hình “Xem kết quả khám cột sống”, nhấn vào “Ghi kết quả khám 

sức khỏe” để thêm mới kết quả khám cột sống cho học sinh. 
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Bước 2: Nhập các thông tin và nhấn “Lưu” để lưu thông tin. Nhấn “Đóng” để thoát 

khỏi màn hình thêm mới. 

Lưu ý:   

- Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

- Trong một năm học chỉ thêm được tối đa 2 kết quả khám cột sống 

4.9.2.5.3. Sửa kết quả khám cột sống 

Hệ thống cho phép người sử dụng sửa kết quả khám cột sống của học sinh. 

Bước 1: Từ màn hình “Xem kết quả khám cột sống”, nhấn vào hình  để sửa thông 

tin kết quả khám cột sống. 

 

Bước 2: Nhập các thông tin và nhấn “Lưu” để lưu thông tin thay đổi. Nhấn “Đóng” 

để thoát khỏi màn hình sửa. 

Lưu ý: 

- Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

- Nút sửa  chỉ hiển thị trong vòng 2 ngày kể từ thời gian thêm mới. 

4.9.2.5.4. Xóa kết quả khám cột sống 

Hệ thống cho phép người sử dụng xóa kết quả khám cột sống của học sinh. 

Bước 1: Từ màn hình “Xem kết quả khám cột sống”, nhấn vào hình  để xóa thông 

tin kết quả khám cột sống của học sinh. 
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Bước 2: Nhấn “Đồng ý” để xác nhận xóa. Nhấn “Hủy bỏ” để thoát khỏi màn hình xóa. 

Lưu ý: Nút xóa  chỉ hiển thị trong vòng 2 ngày kể từ thời gian thêm mới. 

 Khám Răng hàm mặt 

Chức năng này cho phép người sử dụng quản lý thông tin khám răng hàm mặt của học 

sinh.  

4.9.2.6.1. Xem kết quả khám răng hàm mặt 

Bước 1: Từ màn hình “Sổ theo dõi sức khỏe hàng năm”, nhấn chọn vào Họ và tên 

của học sinh, sau đó nhấn chọn tab “Răng hàm mặt”. Màn hình hiển thị kết quả khám răng 

hàm mặt trong toàn bộ thời gian học tại trường của học sinh. 

 

Bước 2: Nhấn vào Ngày khám để xem kết quả khám sức khỏe của  học sinh trong ngày 

khám đó. 

Bước 3: Có thể nhấn nút “Quay lại” để trở về màn hình “Sổ theo dõi sức khỏe hàng 

năm”. 

4.9.2.6.2. Thêm mới kết quả khám răng hàm mặt 

Hệ thống cho phép người sử dụng thêm mới kết quả khám răng hàm mặt cho học sinh. 

Bước 1: Từ màn hình “Xem kết quả khám răng hàm mặt”, nhấn vào “Ghi kết quả 

khám sức khỏe” để thêm mới kết quả khám răng hàm mặt cho học sinh. 
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Bước 2: Nhập các thông tin và nhấn “Lưu” để lưu thông tin. Nhấn “Đóng” để thoát 

khỏi màn hình thêm mới. 

Lưu ý:   

- Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

- Trong một năm học chỉ thêm được tối đa 2 kết quả khám răng hàm mặt 

4.9.2.6.3. Sửa kết quả khám răng hàm mặt 

Hệ thống cho phép người sử dụng sửa kết quả khám răng hàm mặt của học sinh. 

Bước 1: Từ màn hình “Xem kết quả khám răng hàm mặt”, nhấn vào hình  để 

sửa thông tin kết quả khám răng hàm mặt. 
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Bước 2: Nhập các thông tin và nhấn “Lưu” để lưu thông tin thay đổi. Nhấn “Đóng” để 

thoát khỏi màn hình sửa. 

Lưu ý:   

- Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

- Nút sửa  chỉ hiển thị trong vòng 2 ngày kể từ thời gian thêm mới. 

4.9.2.6.4. Xóa kết quả khám răng hàm mặt 

Hệ thống cho phép người sử dụng xóa kết quả khám răng hàm mặt của học sinh. 

Bước 1: Từ màn hình “Xem kết quả khám răng hàm mặt”, nhấn vào hình  để 

xóa thông tin kết quả khám răng hàm mặt của học sinh. 

 

Bước 2: Nhấn “Đồng ý” để xác nhận xóa. Nhấn “Hủy bỏ” để thoát khỏi màn hình xóa. 

Lưu ý: Nút xóa  chỉ hiển thị trong vòng 2 ngày kể từ thời gian thêm mới. 

 Khám Tổng quát 

Chức năng này cho phép người sử dụng quản lý thông tin khám tổng quát của học sinh.  
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4.9.2.7.1. Xem kết quả khám tổng quát 

Bước 1: Từ màn hình “Sổ theo dõi sức khỏe hàng năm”, nhấn chọn vào Họ và tên 

của học sinh, sau đó nhấn chọn tab “Tổng quát”. Màn hình hiển thị kết quả khám tổng quát 

trong toàn bộ thời gian học tại trường của học sinh. 

 

Bước 2: Nhấn vào Ngày khám để xem kết quả khám sức khỏe của  học sinh trong ngày 

khám đó. 

Bước 3: Có thể nhấn nút “Quay lại” để trở về màn hình “Sổ theo dõi sức khỏe hàng 

năm”. 

4.9.2.7.2. Thêm mới kết quả khám tổng quát 

Hệ thống cho phép người sử dụng thêm mới kết quả khám tổng quát cho học sinh. 

Bước 1: Từ màn hình “Xem kết quả khám tổng quát”, nhấn vào “Ghi kết quả khám 

sức khỏe” để thêm mới kết quả khám tổng quát cho học sinh. 
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Bước 2: Nhập các thông tin và nhấn “Lưu” để lưu thông tin. Nhấn “Đóng” để thoát 

khỏi màn hình thêm mới. 

Lưu ý: 

- Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

- Trong một năm học chỉ thêm được tối đa 2 kết quả khám tổng quát. 

4.9.2.7.3. Sửa kết quả khám tổng quát 

Hệ thống cho phép người sử dụng sửa kết quả khám tổng quát của học sinh. 

Bước 1: Từ màn hình “Xem kết quả khám tổng quát”, nhấn vào hình  để sửa 

thông tin kết quả khám tổng quát. 
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Bước 2: Nhập các thông tin và nhấn “Lưu” để lưu thông tin thay đổi. Nhấn “Đóng” để 

thoát khỏi màn hình sửa. 

Lưu ý:   

- Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

- Nút sửa   chỉ hiển thị trong vòng 2 ngày kể từ thời gian thêm mới. 

4.9.2.7.4. Xóa kết quả khám tổng quát 

Hệ thống cho phép người sử dụng xóa kết quả khám tổng quát của học sinh. 

Bước 1: Từ màn hình “Xem kết quả khám tổng quát”, nhấn vào hình  để xóa 

thông tin kết quả khám tổng quát của học sinh. 

 

Bước 2: Nhấn “Đồng ý” để xác nhận xóa. Nhấn “Hủy bỏ” để thoát khỏi màn hình xóa. 

Lưu ý: Nút xóa    chỉ hiển thị trong vòng 2 ngày kể từ thời gian thêm mới. 
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4.9.3. Quản lý bệnh truyền nhiễm 

 Sổ quản lý bệnh truyền nhiễm 

Chức năng cho phép cán bộ y tế trường xem danh sách học sinh đã mắc bệnh truyền 

nhiễm trong trường. Chức năng này áp dụng cho Nhà trẻ, Mẫu giáo, Tiểu học, THCS và THPT 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Y tế » Bệnh truyền nhiễm”. Hệ thống hiển thị màn 

hình: 

 

Bước 2: Nhập các thông tin: Khối, Lớp học, Họ và tên Học sinh, Tên bệnh truyền 

nhiễm trong khoảng Từ ngày – Đến ngày và nhấn “Tìm kiếm” để thực hiện tìm kiếm bệnh 

truyền nhiễm theo các tiêu chí đã nhập. 

Lưu ý: 

- Giá trị “Từ ngày” không được lớn hơn giá trị “Đến ngày”. 

- Giá trị “Đến ngày” không được lớn hơn ngày hiện tại. 

- Giá trị “Từ ngày” nhập vào không được nhỏ hơn ngày bắt đầu học kỳ I. 

- Mặc định trong năm học hiện tại hiển thị giá trị “Từ ngày” là ngày bắt đầu học kỳ I, 

giá trị “Đến ngày” là ngày hiện tại. 

- Danh sách bệnh truyền nhiễm được sắp xếp theo ngày tạo mới nhất. 
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- Biểu tượng Xóa  chỉ hiển thị khi thông tin bệnh được ghi cách ngày hiện tại không 

quá 02 ngày. 

 Ghi thông tin bệnh truyền nhiễm 

Hệ thống cho phép cán bộ y tế trường ghi lại thông tin bệnh truyền nhiễm của học sinh 

vào Sổ quản lý bệnh truyền nhiễm. 

Bước 1: Từ màn hình “Y tế » Bệnh truyền nhiễm”, nhấn chọn “Thêm mới” để ghi 

thông tin bệnh truyền nhiễm. 

 

Bước 2: Nhập thông tin bệnh truyền nhiễmvà nhấn “Lưu” để ghi thông tin hoặc nhấn 

“Đóng” để hủy thao tác và quay lại màn hình tìm kiếm. 

Lưu ý:  

- Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập. 

- Học sinh được ghi bệnh truyền nhiễm phải là học sinh đã có sổ khám sức khỏe. 

- Khi nhập thông tin Họ tên, chương trình sẽ thực hiện tìm danh sách học sinh trong lớp 

gần giống với thông tin nhập và người dùng buộc phải chọn một trong các giá trị này.  
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 Sửa thông tin bệnh truyền nhiễm 

Hệ thống cho phép cán bộ y tế trường cập nhật lại thông tin bệnh truyền nhiễm của học 

sinh đã ghi trong Sổ quản lý bệnh truyền nhiễm 

Bước 1: Từ màn hình “Y tế » Bệnh truyền nhiễm”, nhấn chọn biểu tượng Sửa  tại 

dòng thông tin cần sửa để sửa thông tin bệnh truyền nhiễm. 

 

- Với thông tin bệnh được ghi cách ngày hiện tại không quá 02 ngày, người dùng có thể 

sửa các thông tin: Số nhà/Đường, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã, Ngày mắc 

bệnh, Ngày ra viện, Tên bệnh, Ghi chú. Màn hình Sửa như hình bên dưới. 

 

- Với thông tin bệnh được ghi cách ngày hiện tại quá 02 ngày, người dùng chỉ có thể sửa 

các thông tin: Ngày ra viện, Ghi chú. Màn hình Sửa như hình bên dưới. 
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Bước 2: Nhập các thông tin cần sửa. 

Bước 3: Nhấn chọn “Lưu” để thực hiện cập nhật thông tin bệnh truyền nhiễm vào hệ 

thống; ngược lại nhấn chọn “Đóng” để hủy thao tác cập nhật và trở về màn hình tìm kiếm. 

 Xóa thông tin bệnh truyền nhiễm 

Hệ thống cho phép cán bộ y tế trường xóa thông tin bệnh truyền nhiễm của học sinh 

với các thông tin bệnh được ghi trong Sổ quản lý bệnh truyền nhiễm không quá 02 ngày so với 

ngày hiện tại. 

Bước 1: Từ màn hình “Y tế » Bệnh truyền nhiễm”, nhấn chọn biểu tượng xóa  tại 

dòng thông tin bệnh cần xóa để xóa thông tin bệnh truyền nhiễm. 

 

Bước 2: Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận thao tác “Xóa”. Người dùng nhấn chọn 

“Đồng ý” để xóa thông tin bệnh truyền nhiễm; ngược lại, nhấn chọn “Hủy bỏ” để trở về màn 

hình tìm kiếm. 
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 Xuất excel thông tin bệnh truyền nhiễm 

Hệ thống cho phép cán bộ y tế trường xuất thông tin bệnh truyền nhiễm của học sinh 

đã ghi trong Sổ quản lý bệnh truyền nhiễm. 

Bước 1: Từ màn hình “Y tế » Bệnh truyền nhiễm”, nhập các thông tin: Khối, Lớp, 

Họ và tên, Từ ngày, Đến ngày, Tên bệnh và nhấn chọn “Tìm kiếm”. 

 

Bước 2: Nhấn chọn “Xuất Excel”. Hệ thống xuất thông tin bệnh truyền nhiễm của học 

sinh và có dạng như sau: 
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4.9.4. Thống kê kết quả khám sức khỏe 

 Thống kê kết quả khám sức khỏe theo mục khám Thể lực 

Chức năng cho phép cán bộ y tế trường thống kê kết quả khám sức khỏe theo mục 

khám Thể lực. Chức năng này áp dụng cho Nhà trẻ, Mẫu giáo, Tiểu học, THCS và THPT. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Y tế » TK kết quả khám SK”,  chọn mục khám 

là Thể lực, hệ thống hiển thị màn hình: 
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Bước 2: Người dùng nhập các thông tin: Khối, Lớp, Họ tên, Đợt khám, Phân loại thể 

lực, Dinh dưỡng, Chiều cao và cân nặng; và nhấn “Tìm kiếm” để thực hiện tìm kiếm kết quả 

khám sức khỏe Thể lực theo các tiêu chí đã nhập. 

Lưu ý: Chiều cao, Cân nặng chỉ được nhập số 0  9, tối đa 05 ký tự. 

 Thống kê kết quả khám sức khỏe theo mục khám Mắt 

Chức năng cho phép cán bộ y tế trường thống kê kết quả khám sức khỏe theo mục 

khám Mắt. Chức năng này áp dụng cho Nhà trẻ, Mẫu giáo, Tiểu học, THCS và THPT. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Y tế » TK kết quả khám SK”, chọn mục khám 

là Mắt, hệ thống hiển thị màn hình: 
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Bước 2: Người dùng nhập các thông tin: Khối, Lớp, Họ tên, Đợt khám, Đeo kính, Thị 

lực, Tật khúc xạ; và nhấn “Tìm kiếm” để thực hiện tìm kiếm kết quả khám sức khỏe Mắt theo 

các tiêu chí đã nhập. 

Lưu ý:  

- Thị lực chỉ được nhập số từ 0  10. 

- Tật khúc xạ có thể chọn nhiều giá trị. 

 Thống kê kết quả khám sức khỏe theo mục khám Răng hàm mặt 

Chức năng cho phép cán bộ y tế trường thống kê kết quả khám sức khỏe theo mục 

khám Răng hàm mặt. Chức năng này áp dụng cho Nhà trẻ, Mẫu giáo, Tiểu học, THCS và 

THPT. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Y tế » TK kết quả khám SK”, chọn mục khám 

là Răng hàm mặt, hệ thống hiển thị màn hình: 
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Bước 2: Người dùng nhập các thông tin: Khối, Lớp, Họ tên, Đợt khám, Sâu răng, Cạo 

vôi răng, Điều trị nha chu, Bệnh răng hàm mặt khác; và nhấn “Tìm kiếm” để thực hiện tìm 

kiếm kết quả khám sức khỏe Răng hàm mặt theo các tiêu chí đã nhập. 

 Thống kê kết quả khám sức khỏe theo mục khám Tai mũi họng 

Chức năng cho phép cán bộ y tế trường thống kê kết quả khám sức khỏe theo mục 

khám Tai mũi họng. Chức năng này áp dụng cho Nhà trẻ, Mẫu giáo, Tiểu học, THCS và 

THPT. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Y tế » TK kết quả khám SK ”, chọn mục khám 

là Tai mũi họng, hệ thống hiển thị màn hình: 
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Bước 2: Người dùng nhập các thông tin: Khối, Lớp, Họ tên, Đợt khám, Bệnh tai mũi 

họng, Điếc và nhấn “Tìm kiếm” để thực hiện tìm kiếm kết quả khám sức khỏe Tai mũi họng 

theo các tiêu chí đã nhập. 

 Thống kê kết quả khám sức khỏe theo mục khám Cột sống 

Chức năng cho phép cán bộ y tế trường thống kê kết quả khám sức khỏe theo mục 

khám Cột sống. Chức năng này áp dụng cho Nhà trẻ, Mẫu giáo, Tiểu học, THCS và THPT. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Y tế » TK kết quả khám SK”, chọn mục khám 

là Cột sống, hệ thống hiển thị màn hình: 
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Bước 2: Người dùng nhập các thông tin: Khối, Lớp, Họ tên, Đợt khám, Cong vẹo cột 

sống, Bệnh cột sống khác; và nhấn “Tìm kiếm” để thực hiện tìm kiếm kết quả khám sức khỏe 

Cột sống theo các tiêu chí đã nhập. 

 Thống kê kết quả khám sức khỏe theo mục khám Tổng quát 

Chức năng cho phép cán bộ y tế trường thống kê kết quả khám sức khỏe theo mục 

khám Tổng quát. Chức năng này áp dụng cho Nhà trẻ, Mẫu giáo, Tiểu học, THCS và THPT. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Y tế » TK kết quả khám SK”, chọn mục khám 

là Tổng quát, hệ thống hiển thị màn hình: 
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Bước 2: Người dùng nhập các thông tin: Khối, Lớp, Họ tên, Đợt khám, Đánh giá sức 

khỏe, Bệnh ngoài da, Bệnh tim, Dị tật bẩm sinh; và nhấn “Tìm kiếm” để thực hiện tìm kiếm 

kết quả khám sức khỏe Tổng quát theo các tiêu chí đã nhập. 

 Xuất Excel kết quả khám sức khỏe theo mục khám 

Chức năng cho phép cán bộ y tế trường xuất thống kê kết quả khám sức khỏe theo từng 

mục khám. Chức năng này áp dụng cho Nhà trẻ, Mẫu giáo, Tiểu học, THCS và THPT. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Y tế » TK kết quả khám SK”. Ứng với mỗi mục 

khám được chọn, thực hiện “Tìm kiếm” hệ thống hiển thị màn hình: 
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Bước 2: Nhấn chọn “Xuất Excel”. Hệ thống xuất thống kê kết quả khám sức khỏe theo 

mục khám Mắt có dạng như sau: 

 

Thực hiện xuất thống kê kết quả khám sức khỏe tương tự cho các mục khám: Thể lực, 

Răng hàm mặt, Tai mũi họng, Cột sống, Tổng quát. 
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4.10. Liên lạc 

4.10.1. Hộp thư 

Để thực hiện các thao tác với hộp thư, người dùng vào đăng nhập vào account được 

cấp quyền. 

Từ menu chương trình, nhấn chuột vào chức năng Hộp thư theo đường dẫn  “Liên 

lạc  Hộp thư”.  

 Danh sách thư 

Chức năng cho phép người dùng xem nội dung thư đã trao đổi được gom lại theo 

nhóm đối tượng người gửi. 

 

 Để có thể dễ dàng tìm kiếm thư trao đổi, người dùng chọn “Danh mục” thư cần tìm ở 

phía bên trái màn hình. 

 Chi tiết thư 

Để xem chi tiết thư của cuộc trao đổi người dùng chỉ cẩn nhấn chọn vào cuộc trao đổi 

cần xem ở màn hình “Danh sách thư”. Hệ thống hiển thị chi tiết cuộc trao đổi như sau: 



PM_QT04_12065_SMAS3.0 – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.3 

BM01.QT.10.TVCG.01                                                                                                             370/409 

 

 Người sử dụng có thể trả lời thư bằng cách nhập nội dung thư cần trao đổi, nhấn chọn 

button “Gửi”, hệ thống sẽ gửi tin nhắn đến giáo viên trong nhóm, và trừ tiền vào tài khoản 

của nhà trường tương ứng với số SMS gửi đi 

4.10.2. Gửi thư cho PHHS 

Chức năng này cho phép NSD gửi tin nhắn đến PHHS. 

 Gửi tin nhắn cho toàn trường 

Bước 1:  Người dùng vào chức năng “Liên lạc  Gửi thư đến PHHS” hệ thống hiển 

thị màn hình.  

 

- Danh sách bên trái là danh sách các  khối học, lớp học trong trường.  

- Khu vực bên phải 

+ Số tin nhắn cần để gửi tin. 
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+ Tổng số học sinh đăng ký sử dụng SMS parent có số điện thoại nhận tin nhắn đang 

còn thời hạn sử dụng trong trường 

+ Nội dung tin nhắn. 

o Bước 2: Người dùng nhập nội dung tin nhắn. 

o Bước 3: Nhấn “Gửi” hệ thống gửi tin nhắn đến PHHS của các học sinh trong 

danh sách, đồng thời PHHS cũng nhận được thư thông báo tại Sổ liên lạc điện 

tử. 

- Lưu ý:  

+ Khi tồn tại lớp hết quỹ tin nhắn hoặc không đủ số tin để gửi hệ thống sẽ hiển 

thị thông báo.  

 

+ Khi tất cả các lớp trong trường hết quỹ tin nhắn hoặc không đủ số tin để gửi hệ 

thống hiển thị thông báo “Gửi thành công đến 0 PHHS” 

 Gửi tin nhắn cho toàn khối 

Bước 1: Từ màn hình “Gửi thư đến PHHS”, chọn khối 

 

- Danh sách bên trái là danh sách các  khối học, lớp học trong trường.  

- Khu vực bên phải:  

+ Số tin nhắn cần để gửi tin 

+ Danh sách bản tin gồm có: Trao đổi, Chuyên cần ngày, Chuyên cần tuần, Chuyên 

cần tháng, Chuyên cần mở rộng 
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+ Tổng số học sinh đăng ký sử dụng SMS parent có số điện thoại nhận tin nhắn đang 

còn thời hạn sử dụng ở các lớp của khối được chọn 

+ Nội dung tin nhắn. 

o Bước 2: Người dùng chọn bản tin hoặc nhập nội dung tin nhắn (khi chọn bản 

tin là trao đổi) 

o Bước 3: Nhấn “Gửi” hệ thống gửi tin nhắn đến PHHS của các học sinh trong 

danh sách, đồng thời PHHS cũng nhận được thư thông báo tại Sổ liên lạc điện 

tử. 

- Lưu ý:  

+ Khi tồn tại lớp hết quỹ tin nhắn hoặc không đủ số tin để gửi hệ thống sẽ hiển 

thị thông báo.  

 

+ Khi tất cả các lớp trong khối hết quỹ tin nhắn hoặc không đủ số tin để gửi hệ 

thống hiển thị thông báo “Gửi thành công đến 0 PHHS” 

 Gửi tin nhắn theo lớp 

Bước 1: Từ màn hình “Gửi thư  đến PHHS” chọn lớp hệ thống hiển thị màn hình: 
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- Danh sách bên trái là danh sách các  khối học, lớp học trong trường.  

- Khu vực bên phải 

+ Danh sách học sinh đăng ký sử dụng SMS Parent của lớp có số điện thoại nhận tin 

nhắn đang còn thời hạn sử dụng 

+ Danh sách bản tin 

+ Thông tin về Quỹ tin nhắn của lớp, số tin lớp đã gửi, số tin còn lại. 

Bước 2:  Chọn bản tin cần gửi 

- Danh sách các loại bản tin gồm: 

+ Trao đổi: bản tin trao đổi giữa giáo viên và PHHS 

+ Chuyên cần ngày: thông báo về việc nghỉ học và các vi phạm của học sinh ở trường 

+ Chuyên cần tuần: thông báo về việc nghỉ học và các vi phạm của học sinh trong 

tuần 

+ Chuyên cần tháng: thông báo về việc nghỉ học và các vi phạm của học sinh trong 

tháng 

+ Chuyên cần mở rộng: thông báo nghỉ học và các vi phạm của học sinh trong 

khoảng thời gian tùy chọn  

+ Điểm ngày:  gửi những điểm mới phát sinh trong ngày của học sinh 

+ Điểm tuần: gửi những điểm mới phát sinh trong tuần của học sinh 

+ Điểm tháng: gửi những điểm mới phát sinh trong tháng của học sinh 
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+ Điểm đợt: gửi kết quả học tập theo đợt của học sinh 

+ Điểm thi học kỳ: gửi điểm thi học kỳ của học sinh 

+ Kết quả học kỳ: gửi kết quả học tập học kỳ của học sinh 

+ Thời khóa biểu: gửi thời khóa biểu trong học kỳ của học sinh trên lớp 

+ Nhận xét tháng: gửi nhận xét tháng trong sổ theo dõi CLGD – GVCN của học sinh 

+ Kết quả học kỳ (TT30): gửi kết quả học kỳ của học sinh đánh giá theo thông tư 30 

+ Nhận xét cuối kỳ: gửi nhận xét cuối kỳ của học sinh (nội dung nhận xét lấy từ chức 

năng “Học sinh » Nhận xét khen thưởng”) 

Bước 3: Chọn học sinh muốn nhận thư bằng cách nhấn chọn  và nhập thêm nội dung 

muốn trao đổi. Sau khi hệ thống khởi tạo thư theo dữ liệu phát sinh hệ thống thì hệ thống vẫn 

cho phép NSD nhập thêm nội dung muốn trao đổi 

Bước 4:  Nhấn “Gửi” hệ thống gửi tin nhắn đến PHHS của các học sinh trong danh 

sách, đồng thời PHHS cũng nhận được thư thông báo tại Sổ liên lạc điện tử. 

Lưu ý:  

- Danh sách bản tin bao gồm các bản tin không thực hiện khóa ở chức năng “Bản tin” 

- Khi chọn loại bản tin là “Trao đổi” và nhấn chọn ở  thì tất cả phần nội dung 

tin nhắn từ học sinh thứ 2 trở đi sẽ được điền giống như phần nội dung được nhập ở 

học sinh thứ nhất. 

- Hệ thống chỉ thực hiện gửi tin nhắn đến PHHS trong lớp khi Tổng số tin nhắn cần gửi 

bé hơn hoặc bằng số tin nhắn Còn lại của lớp. 

- Đối với học sinh sử dụng gói cước dùng thử sẽ không được tính vào quỹ tin nhắn của 

lớp. Khi hết số tin cho phép trên từng học sinh hoặc hết thời gian sử dụng thì học sinh 

sử dụng gói dùng thử sẽ không được gửi tin nhắn nữa. 

- GVBM khi được phân quyền nhìn thấy chức năng, sẽ hiển thị câu thông báo: "Quý 

thầy cô không có quyền gửi SMS hoặc không quản lý lớp nào." 

- Đối với 03 loại bản tin: Nhận xét tháng, Kết quả học kỳ (TT30), Nhận xét cuối kỳ; 

người dùng được phép chỉnh sửa nội dung tin nhắn. 

- Đối với cấp Tiểu học: Không có bản tin Điểm ngày. Có thêm các bản tin: Nhận xét 

tháng, Kết quả học kỳ (TT30), Nhận xét cuối kỳ. 

- Đối với các bản tin Chuyên cần ngày, Chuyên cần tuần, Chuyên cần tháng, Chuyên 

cần mở rộng: Khi muốn gửi tin nhắn cho các học sinh không vi phạm thì tích chọn vào 

ô “Gửi tin nhắn các trường hợp không vi phạm” và nhập nội dung để gửi. 
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 Import nội dung tin nhắn từ file excel 

Bước 1:  Từ màn hình “Gửi tin nhắn đến PHHS” chọn lớp cần import nội dung tin 

nhắn 

Bước 2:  Nhấn chọn nút  để xuất mẫu file nhập nội dung tin nhắn. File excel 

có dạng:  

 

Bước 3: Nhập tin nhắn cần gửi vào cột “Nội dung” trong file excel.  

Bước 4:  Nhấn chọn nút  để mở của sổ import. Nhấn nút   để 

chọn đến file Nội dung tin nhắn đã nhập ở bước 3. Nhấn nút “Chấp nhận” để hệ thống kiểm 

tra và thực hiện import. Sau khi import thành công, hệ thống sẽ thực hiện đóng cửa sổ import.  

 

4.10.3. Gửi thư cho giáo viên 

Chức năng cho phép  người sử dụng gửi tin nhắn đến giáo viên trong trường 

 Tìm kiếm giáo viên 

Bước 1: Người dùng vào chức nắng “Liên lạc  Gửi thư cho giáo viên”, hệ thống hiển 

thị màn hình: 
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- Danh sách bên trái: Toàn trường, nếu là BGH thì có các nhóm liên lạc mà BGH tham 

gia 

- Khu vực bên phải:  

+ Danh sách giáo viên đang làm việc của toàn trường 

+ Vùng nhập nội dung tin nhắn 

Bước 2: Nhấn chọn nút  ở phần “Danh sách giáo viên” để mở ra vùng tìm kiếm giáo viên.  
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Bước 3: Nhập Họ tên, mã giáo viên hoặc tổ bộ môn giáo viên cần tìm vào ô tìm kiếm, 

hệ thống sẽ trả về kết quả. 

 Gửi tin nhắn đến giáo viên 

Bước 1:  Thực hiện tích chọn ô   vào các giáo viên cần gửi tin nhắn ở màn hình tìm 

kiếm. 

Bước 2:  Nhập nội dung tin nhắn cần gửi. 

Bước 3:  Nhấn chọn “Gửi”, hệ thống sẽ gửi tin nhắn đến các giáo viên đã được chọn, 

đồng thời trừ tiền vào tài khoản của nhà trường tương ứng với số SMS gửi đi. 
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Lưu ý: 

- Mặc định khi vào chức năng thì tất cả giáo viên đều được tích chọn để gửi tin nhắn.  

- Hệ thống chỉ thực hiện gửi tin nhắn đến các các giáo viên sử dụng số điện thoại của 3 

mạng Vietttel, Mobi và Vina. 

- Khi Thầy/Cô chưa được phân công vào nhóm liên lạc nào, hệ thống hiển thị câu thông 

báo: “Thầy/cô chưa được phân công tham gia vào nhóm liên lạc nào. Vui lòng liên hệ 

với quản trị trường để tạo nhóm liên lạc hoặc gọi 19009099 để được giải đáp.” 

- Khi số tiền của nhà trường không đủ để thực hiện gửi tin nhắn, hệ thống thông báo 

 

 

 

 

 

 

4.10.4. Cấu hình 

Chức năng cho phép trường cấu hình khi các con điểm được tra cứu trên website, cấu 

hình tra cứu kết quả học kỳ 

Bước 1: Vào màn hình chức năng theo đường dẫn “Liên lạc  Cấu hình” hệ thống 

hiển thị màn hình cấu hình tra cứu thông tin trên website. 
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- Tra cứu tất cả các con điểm:  

+ Nếu tra cứu tất cả các con điểm không được tích chọn thì PHHS chỉ tra cứu được 

các con điểm bị khóa trong chức năng khóa dữ liệu trên website 

+ Nếu tra cứu tất cả các con điểm được tích chọn thì PHHS được tra cứu tất cả các 

con điểm đã nhập trong sổ điểm trên website 

- Tra cứu kết quả học kỳ I 

+ Nếu tra cứu kết qua học kỳ I không được tích chọn thì PHHS không được tra cứu 

kết quả học kỳ I trên website 

+ Nếu checkbox tra cứu kết quả học kỳ I được tích chọn thì PHHS được tra cứu kết 

quả học kỳ I trên website 

- Tra cứu kết quả học kỳ II/CN 

+ Nếu tra cứu kết qua học kỳ II/CN không được tích chọn thìPHHS không được tra 

cứu kết quả học kỳ II/CN trên website 

+ Nếu tra cứu kết quả học kỳ II/CN được tích chọn thì  PHHS được tra cứu kết quả 

học kỳ II/CN trên website 

Bước 2: Người dùng tích chọn/bỏ chọn các thông tin trong cấu hình và nhấn lưu để lưu thông 

tin cấu hình 

Lưu ý:  

- Chỉ QTT mới có thể sử dụng chức năng này. 

- BGH, GVCN, GVBM khi được phân quyền chỉ nhìn thấy chức năng nhưng không hiển 

thị nút “Lưu”. 
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4.10.5. Bản tin 

Chức năng này cho phép NSD xem và định nghĩa cấu trúc tin nhắn gửi đến PHHS. 

Bước 1:  Người dùng vào chức năng theo đường dẫn “Liên lạc  Bản tin”, hệ thống 

hiển thị màn hình quản lý bản tin. 

 

Khu vực bên trái: Danh sách các bản tin  

- Trao đổi: Các tin nhắn thông báo của trường đến PHHS 

- Chuyên cần ngày: Gửi điểm danh, vi phạm trong ngày 

- Chuyên cần tuần: Gửi điểm danh, vi phạm trong tuần 

- Chuyên cần tháng: Gửi điểm danh, vi phạm trong tháng 

- Chuyên cần mở rộng: Gửi điểm danh, vi phạm tùy chọn  

- Điểm ngày: Gửi điểm phát sinh trong ngày 

- Điểm tuần: Gửi điểm phát sinh trong tuần 

- Điểm tháng: Gửi điểm phát sinh trong tháng 

- Điểm đợt: Gửi điểm phát sinh trong đợt 

- Điểm thi học kỳ: Gửi điểm thi học kỳ 

- Kết quả học kỳ: Gửi điểm kết quả học kỳ 

- Thời khóa biểu: Nhà trường chủ động gửi thời khóa biểu cho PHHS 

- Đăng ký SLL Học Kỳ 1: Gửi tin nhắn hướng dẫn đăng ký sổ liên lạc điện tử học kỳ 1 

- Đăng ký SLL Học Kỳ 2: Gửi tin nhắn hướng dẫn đăng ký sổ liên lạc điện tử học kỳ 2 

- Nhận xét tháng: gửi nhận xét tháng trong sổ theo dõi CLGD – GVCN của học sinh 

- Kết quả học kỳ (TT30): gửi kết quả học kỳ của học sinh đánh giá theo thông tư 30 
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- Nhận xét cuối kỳ: gửi nhận xét cuối kỳ của học sinh (nội dung nhận xét lấy từ chức 

năng “Học sinh » Nhận xét khen thưởng”)  

Nhà trường có thể tùy chỉnh cấu hình để sử dụng bản tin/không sử dụng bản tin 

Khu vực bên phải: hiển thị chi tiết bản tin 

- Tên của bản tin  

- Khóa: Có/Không 

+ Khóa chọn “ Có” thì nhà trường không được sử dụng bản tin để gửi tin nhắn 

+ Khóa chọn “Không” thì nhà trường được sử dụng bản tin  để gửi tin nhắn 

- Tự động gửi: Có/Không 

+ Tự động gửi được chọn “Không” thì hủy hệ thống không gửi tin nhắn tự động 

nhưng người dùng vẫn được gửi tin nhắn chủ động. 

+ Tự động gửi được chọn “Có” thì hệ thống gửi tin nhắn tự động, người dùng vẫn 

được gửi tin nhắn chủ động. 

- Định kỳ: Ngày/Tuần/Tháng/Học kỳ tùy theo loại bản tin mà hiển thị giá trị tương ứng 

- Giờ gửi:  

- Ngày gửi: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ nhật (dành cho định kỳ tuần) 

- Ngày gửi: 1  30 (dành cho định kỳ tháng) 

- Ngày gửi: trước học kỳ kết thúc x ngày (dành cho định kỳ học kỳ);  

- Nội dung mẫu: nội dung tin nhắn mẫu. 

- Nút “Lưu” 

Nếu là bản tin trao đổi thì chỉ có các thông tin: Tên bản tin, khóa, nội dung tin nhắn mẫu 

Bước 2:  Người dùng chọn 1 loại bản tin, hệ thống hiển thị chi tiết bản tin. Tùy thuộc 

vào từng bản tin hệ thống sẽ hiển thị các thông tin tương ứng với bản tin được chọn 
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Bước 3:  Người dùng thay đổi cấu hình bản tin được chọn 

Bước 4: người dùng nhấn nút Lưu để lưu cấu hình bản tin 

Lưu ý:  

- Khi thay đổi cấu hình, NSD chưa nhấn “Lưu” mà chuyển sang chọn bản tin khác hệ 

thống hiển thị thông báo xác nhận “Thầy/cô có muốn lưu các thay đổi?” 

 

 

 

 

 

- Nếu nhấn đồng ý thì lưu lại các thay đổi và chuyển sang trang mới, nhấn hủy thì không 

lưu các thay đổi và chuyển sang trang mới. 

- Chỉ QTT và Ban Giám Hiệu mới có thể sử dụng chức năng này 

- GVCN, GVBM khi được phân quyền nhìn thấy chức năng, sẽ hiển thị câu thông báo: 

“Thầy/cô không có quyền sử dụng chức năng này, vui lòng liên hệ quản trị trường để 

thêm chi tiết”. 
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4.10.6.  Nhóm liên lạc 

Chức năng này cho phép người dùng thêm mới, xóa, sửa nhóm liên lạc 

Từ menu chương trình, nhấn chuột vào chức năng “Nhóm liên lạc” theo đường dẫn  

“Liên lạc  Nhóm liên lạc”.  

 

 Thêm mới nhóm liên lạc 

Để thực hiện thêm mới nhóm liên lạc, người dùng thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Nhấn nút “Thêm mới”. Màn hình thêm mới hiển thị như sau: 

 

Bước 2: Thực hiện nhập tên nhóm liên lạc. 
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Bước 3: Thực hiện chọn những giáo viên thuộc nhóm liên lạc bằng cách đưa giáo viên 

từ nhóm bên tay phải sang nhóm bên tay trái. 

Bước 4: Nhấn chọn nút Lưu để hoàn tất thêm mới nhóm liên lạc 

Lưu ý: Sẽ không tạo mới được nhóm liên lạc khi nhóm chưa có giáo viên. 

 Sửa nhóm liên lạc 

Để thực hiện sửa nhóm liên lạc, người dùng thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Nhấn chọn vào nhóm liên lạc cần sửa ở phần “Danh sách nhóm” 

Bước 2: Thực hiện thay đổi thông tin nhóm liên lạc theo ý muốn 

- Thêm mới hoặc bỏ bớt giáo viên ra khỏi nhóm bằng cách chọn giáo viên cần thay đổi, 

nhấn chọn nút >> << để thực hiện chuyển giáo. 

 

Bước 3: Nhấn chọn nút Lưu để hoàn tất thay đổi 

 Khóa nhóm liên lạc 

Để thực hiện khóa nhóm liên lạc, người dùng thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Nhấn chọn vào nhóm liên lạc cần khóa ở phần “Danh sách nhóm” 
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Bước 2: Thực hiện Khóa/Bỏ khóa nhóm liên lạc bằng cách chọn vào nút Có/Không. 

- ‘Có’ là nhóm đã được khóa 

- ‘Không’ là nhóm chưa khóa 

 

Bước 3: Nhấn chọn nút Lưu để hoàn tất thay đổi 

Lưu ý:  

- Chỉ QTT và Ban Giám Hiệu khi mới có thể sử dụng chức năng này 

- GVCN, GVBM khi được phân quyền nhìn thấy chức năng, sẽ hiển thị câu thông báo: 

“Thầy/cô không có quyền sử dụng chức năng này, vui lòng liên hệ quản trị trường để 

thêm chi tiết” 

4.10.7. Quản lý hợp đồng 

Chức năng này cho phép người dùng cấp trường thực hiện tìm kiếm, thêm mới/sửa, 

xóa và xuất danh sách các thông tin sử dụng SMS parent.  

 Tìm kiếm hợp đồng 

Bước 1: Vào menu “Liên lạc  Quản lý hợp đồng”.  

Nếu trường chưa đăng ký sử dụng dịch vụ SMS parent hệ thống thông báo: 
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“Nhà trường chưa đăng ký dịch vụ SMS Parent. Vui lòng liên hệ 19009099 để được 

hỗ trợ đăng ký dịch vụ”. 

Nếu trường đã đăng ký sử dụng dịch vụ SMS parent, hệ thống hiển thị màn hình. 

 

Bước 2: Nhập các tiêu chí tìm kiếm hợp đồng trên màn hình 

Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm”, hệ thống hiển thị màn hình danh sách các hợp đồng 

như hình dưới.  

 

 Lưu ý: 

- Danh sách kết quả tìm kiếm hiển thị tất cả học sinh có hoặc chưa có hợp đồng. 

- Thời hạn hợp đồng SMS Parent có giá trị theo thời gian năm học, được khai báo tại 

chức năng “Hệ thống > Khai báo dữ liệu > Thời gian năm học”. 

- Tìm kiếm theo trạng thái “Đã đăng ký” là bao gồm toàn bộ học sinh có trạng thái: Đang 

hoạt động, tạm ngừng sử dụng, đã hủy. 
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 Tạo hợp đồng 

Bước 1: Sau khi vào màn hình tìm kiếm, nhập vào các thông tin hợp lệ cho từng học 

sinh để thực hiện đăng ký hợp đồng 

Bước 2: Chọn vào checkbox  Đăng ký 

Bước 3: Nhấn nút “Lưu”, hệ thống hiển thị thông tin số tiền cần thanh toán và số dư 

tài khoản của trường.  

Bước 4: Nếu chọn “Đồng ý” hệ thống sẽ thực hiện đăng ký thành công, tạo tài khoản 

Sổ liên lạc điện tử, gửi tin nhắn đến SĐT của PHHS được đăng ký, đồng thời trừ tiền vào tài 

khoản của trường tương ứng với số tiền đã đăng ký thành công. 

 

Lưu ý: 

- Chỉ chấp nhận SĐT của các mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone 

- Chỉ cho phép đăng ký khi số tiền trong tài khoản >= tổng số tiền phải thanh toán 

- Các học sinh có trạng thái khác đang học, đã tốt nghiệp thì sẽ không được phép đăng 

ký. 

- Hệ thống chỉ thực hiện đăng ký cho danh sách học sinh ở trang đang được chọn. 

- Tổng số tiền cần thanh toán của trường được tính theo công thức: ∑ (Đơn giá gói cước 

x Thời hạn đăng ký x Số thuê bao đăng ký) 

- Nếu thời gian HK1 đã kết thúc thì không cho phép đăng ký gói cước với kỳ hạn là 

HK1. 

 Thêm thuê bao 

Để thêm thuê bao nhận tin nhắn cho học sinh đã đăng ký, người dùng thực hiện các 

bước sau: 

Bước 1: Click button  “Thêm”. Hệ thống hiển thị màn hình Đăng ký SLLĐT 
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Bước 2: Nhập vào các thông tin hợp lệ  

Bước 3: Nhấn nút “Lưu”, hệ thống hiển thị thông tin số tiền cần thanh toán và số dư 

tài khoản của trường.  

Bước 4: Nếu chọn “Đồng ý” hệ thống sẽ thực hiện đăng ký thành công, tạo tài khoản 

Sổ liên lạc điện tử, gửi tin nhắn đến SĐT của PHHS được đăng ký, đồng thời trừ tiền vào tài 

khoản của trường tương ứng với số tiền đã đăng ký thành công. 

 

Lưu ý: 

- Không thể đăng ký cho cùng 1 thuê bao nhận tin nhắn với cùng học sinh và cùng thời 

hạn.  

- Chỉ cho phép đăng ký khi số tiền trong tài khoản >= tổng số tiền phải thanh toán 

- Chỉ chấp nhận SĐT của các mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone 

 Cập nhật đăng ký 

Để thực hiện sửa các thông tin trong hợp đồng, người dùng thực hiện theo các bước 

sau: 

Bước 1: Click button  “Sửa” để cập nhật lại các thông tin đã đăng ký. Hệ thống 

hiển thị màn hình Cập nhật 
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Bước 2: Thực hiện cập nhật các thông tin: Quan hệ với HS, tên người nhận tin, SĐT 

nhận tin, gói cước, học kỳ. 

Bước 3: Nhấn nút “Lưu”, hệ thống hiển thị thông tin số tiền cần thanh toán thêm và số 

dư tài khoản của trường.  

Bước 4: Nếu chọn “Đồng ý” hệ thống sẽ thực hiện cập nhật đăng ký, đồng thời trừ tiền 

vào tài khoản của trường tương ứng với số tiền đã cập nhật thành công 

Lưu ý: 

- Nếu HK1 đã kết thúc, hệ thống không cho phép chỉnh sửa gói cước. 

- Hệ thống sẽ không cập nhật SLLĐT cho học sinh và thông báo yêu cầu trường nạp 

tiền khi số dư tài khoản của trường không đủ. 

- Khi chọn “Tạm ngưng sử dụng” hệ thống sẽ thực hiện hủy kích hoạt tài khoản trên 

trang SLLĐT của học sinh, nếu bỏ chọn “Tạm ngưng sử dụng” tài khoản sẽ được 

kích hoạt lại. 

 Hủy đăng ký 

Để thực hiện hủy thuê bao trong hợp đồng, người dùng thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Click button “Hủy” để hủy thuê bao đã đăng ký. Hệ thống hiển thị thông báo 

hủy: 
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Bước 2: Nếu người dùng chọn “Đồng ý” hệ thống sẽ thực hiện hủy đăng ký cho thuê 

bao thành công, hủy tài khoản SLLDT và gửi tin nhắn đến SĐT của PHHS. 

Lưu ý: 

- Sau khi đăng ký thành công, việc hủy đăng ký sẽ không được hoàn lại tiền. 

- Sau khi hủy đăng ký, có thể đăng ký lại SĐT nhận tin đó bằng cách click vào nút 

thêm mới. 

 Xuất Excel 

Sau khi thực hiện tìm kiếm theo tiêu chí mong muốn. Người dùng nhấn chọn nút 

 . Hệ thống hiển thị 2 tiêu chí xuất excel là “Mẫu danh sách đăng ký”, và “Danh 

sách thuê bao đã đăng ký” 

Nếu người dùng chọn tiêu chí “Danh sách thuê bao đã đăng ký” hệ thống sẽ thực 

hiện xuất danh sách học sinh đã có hợp đồng. Dựa trên file này nhà trường sẽ quản lý được 

các hợp đồng SMS Parent. 

 

 

- Nếu người dùng chọn tiêu chí “Mẫu danh sách đăng ký” hệ thống sẽ thực hiện xuất 

danh sách học sinh chưa có hợp đồng 

 Import 

Bước 1:  Nhấn chọn nút  để xuất mẫu file nhập nội dung tin nhắn. File excel 

có dạng:  
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Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin hợp lệ vào trong file mẫu đăng ký hợp đồng cho 

từng học sinh để thực hiện đăng ký hợp đồng.  

Bước 3: Nhấn chọn nút  để mở của sổ import. Nhấn nút   để 

chọn đến file mẫu danh sách đăng ký hợp đồng đã nhập ở bước 3. Nhấn nút “Import” để hệ 

thống kiểm tra và thực hiện import. 

 

Lưu ý: 

- Chỉ chấp nhận import SĐT của các mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone 

- Chỉ cho phép import khi số tiền trong tài khoản >= tổng số tiền phải thanh toán 

- Các học sinh có trạng thái khác đang học, đã tốt nghiệp thì sẽ không được phép import. 

- Tổng số tiền cần thanh toán của trường được tính theo công thức: ∑ (Đơn giá gói cước 

x Thời hạn đăng ký x Số thuê bao đăng ký) 

- Nếu thời gian HK1 đã kết thúc thì không cho phép import gói cước với kỳ hạn là HK1. 

- Thực hiện import nhiều thuê bao cho một học sinh bằng cách tạo nhiều dòng với cùng 

một thông tin học sinh (mã học sinh, họ tên HS, lớp). 

4.10.8. Thống kê liên lạc 

Chức năng này cho phép người dùng xuất báo cáo thống kê tình hình gửi tin nhắn theo 

giáo viên và tình hình nhận tin nhắn theo phụ huynh học sinh. 
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Bước 1: Vào màn hình chức năng theo đường dẫn “Liên lạc  Thống kê liên lạc”.  

 

Bước 2: Để thực hiện tìm kiếm báo cáo người sử dụng điền các tiêu chí tìm kiếm theo 

ý muốn và nhấn button “Tìm kiếm” 

- Thống kê gửi tin nhắn theo “Phụ huynh học sinh”:  

+ Thời gian xuất báo cáo: Từ ngày (là ngày cách ngày hiện tại 1 tuần) – Đến ngày 

(mặc định là ngày hiện tại) 

+ Danh sách học sinh hiển thị theo lớp được chọn 

 

- Thống kê tình hình nhận tin nhắn theo “Giáo viên”:  

+ Thống kê theo “Người gửi” là thống kê theo họ tên người đã gửi tin nhắn 

+ Thống kê theo “Nhóm nhận” là thống kê theo nhóm liên lạc nhận được tin nhắn 
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Lưu ý:  

- Khi không nhập Từ ngày – Đến ngày hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi “Từ ngày/ Đến 

ngày không hợp lệ”. 

- Khi nhấn chọn vào tên nhóm nhận thư, hệ thống hiển thị màn hình danh sách giáo viên 

nhận thư như sau: 
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Buớc 3: Chọn thông tin xuất báo cáo, nhấn nút “Xuất excel”. Hệ thống xuất file excel 

theo tiêu chí đã chọn. 

- Biểu mẫu thống kê gửi tin nhắn theo giáo viên: 
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- Biểu mẫu thống kê gửi tin nhắn theo học sinh: 

 

Lưu ý:  

- Chỉ QTT và Ban Giám Hiệu mới có thể sử dụng chức năng này 

- GVCN, GVBM khi được phân quyền nhìn thấy chức năng, sẽ hiển thị câu thông báo: 

“Thầy/cô không có quyền sử dụng chức năng này, vui lòng liên hệ quản trị trường để 

thêm chi tiết” 

4.10.9. Tài khoản 

Chức năng này cho phép người dùng xem thông tin, tra cứu lịch sử giao dịch và nạp 

tiền vào tài khoản sử dụng để nhắn tin cho dịch vụ SMS teacher. 

Nếu nhà trường chưa kích hoạt dịch vụ SMS teacher, vào chức năng tài khoản sẽ hiển 

thị thông báo: “Nhà trường chưa đăng ký dịch vụ SMS Teacher. Vui lòng liên hệ 19008098 để 

được hỗ trợ đăng ký dịch vụ.” 
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Thông tin Tài khoản bao gồm: 

- Số dư tài khoản 

- Số tin nhắn nội mạng khuyến mãi 

Nhấn vào link ‘(Chi tiết)’ để xem thông tin khuyến mãi. 

 

 Lịch sử giao dịch 

Chức năng này cho phép người sử dụng xem thông tin, thực hiện tìm kiếm lịch sử giao 

dịch thanh toán. 

Bước 1: Vào màn hình chức năng theo đường dẫn “Liên lạc  Tài khoản”.  

Bước 2: Để thực hiện tìm kiếm lịch sử giao dịch, người sử dụng nhập/chọn các tiêu chí 

tìm kiếm Từ ngày, Đến ngày, Loại giao dịch. 
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Bước 3: Nhấn ‘Tìm kiếm’. 

Lưu ý:  

- Mặc định sẽ hiển thị màn hình lịch sử giao dịch khi vào chức năng tài khoản. 

- Khi không nhập/chọn Từ ngày, Đến ngày, Loại giao dịch hệ thống sẽ tìm kiếm tất cả. 

- Có 02 loại giao dịch: Giao dịch thanh toán và giao dịch nạp thẻ. 

- Giao dịch thanh toán gồm 02 dịch vụ: Tin nhắn GV và Sổ liên lạc điện tử (SLLĐT). 

 Nạp thẻ 

Chức năng này cho phép người sử dụng nạp tiền vào tài khoản để sử dụng cho dịch vụ 

SMS teacher. 

Bước 1: Chọn tab “Nạp thẻ”, Màn hình “Nạp thẻ” hiển thị như sau: 
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Bước 2: Nhập chính xác thông tin vào các ô Mã thẻ cào, Số seri thẻ cào, Mã xác nhận, 

nhấn button . Hệ thống thực hiện nạp thẻ thành công đồng thời cập nhật tiền nạp 

thẻ vào số dư  tài khoản. 

Lưu ý:  

- Nếu tài khoản của trường nạp sai thẻ liên tiếp 3 lần không thành công thì tài khoản của 

nhà trường sẽ bị khóa trong vòng 30 phút. 

- Button  bị ẩn khi giáo viên chỉ được phân quyền “Xem”. 

4.11. Danh mục 

4.11.1. Danh mục Lỗi vi phạm quy chế thi 

 Tìm kiếm danh mục lỗi vi phạm quy chế thi 

Bước 1:  Vào màn hình chức năng “Danh mục » Lỗi vi phạm quy chế thi”. 

Bước 2: Nhập thông tin tìm kiếm và nhấn nút “Tìm kiếm”. 
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 Thêm mới danh mục lỗi vi phạm quy chế thi 

Bước 1:  Từ màn hình “Danh mục » Lỗi vi phạm quy chế thi”,  nhấn nút “Thêm mới”. 

 

Bước 2:  Nhập các thông tin cần thêm mới, nhấn vào nút “Lưu” để hoàn thành việc 

thêm mới hoặc nhấn vào nút “Đóng” để hủy việc thêm mới và trở về màn hình trước đó. 

 Sửa danh mục lỗi vi phạm quy chế thi 

Bước 1:  Từ màn hình chức năng “Danh mục » Lỗi vi phạm quy chế thi”, chọn mục 

cần sửa từ danh sách danh mục Lỗi vi phạm quy chế thi, nhấn vào nút  để cập nhật  thông 

tin. 

Bước 2:  Nhập các thông tin cần thay đổi,  nhấn nút “Lưu” để cập nhật thông tin cần 

sửa hoặc nhấn nút “Đóng” để hủy việc cập nhật. 
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 Xóa  danh mục lỗi vi phạm quy chế thi 

Bước 1:  Từ màn hình chức năng “Danh mục » Lỗi vi phạm quy chế thi”,  chọn mục 

cần xóa, nhấn vào nút . 

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận lại thông tin xóa danh mục Lỗi vi 

phạm quy chế thi đã chọn. Người dùng nếu đồng ý xóa thì nhấn nút “Đồng ý” trên hộp thông 

báo, ngược lại nhấn nút “Hủy bỏ”. 

4.11.2. Danh mục Loại điểm thi đua 

 Tìm kiếm danh mục loại điểm thi đua 

Bước 1:  Vào màn hình chức năng “Danh mục » Loại điểm thi đua” 

Bước 2: Nhập thông tin tìm kiếm và nhấn nút “Tìm kiếm” 

 Thêm mới danh mục loại điểm thi đua 

Bước 1: Từ màn hình chức năng “Danh mục » Loại điểm thi đua”, nhấn nút “Thêm 

mới”. 

 

Bước 2:  Nhập các thông tin cần thêm mới, nhấn vào nút “Lưu” để hoàn thành việc 

thêm mới hoặc nhấn vào nút “Đóng” để hủy việc thêm mới và trở về màn hình trước đó. 
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 Sửa danh mục loại điểm thi đua 

Bước 1:  Từ màn hình chức năng “Danh mục » Loại điểm thi đua”, chọn mục cần 

sửa từ danh sách danh mục Loại điểm thi đua, nhấn vào nút  để cập nhật  thông tin. 

Bước 2:  Nhập các thông tin cần thay đổi,  nhấn nút “Lưu” để cập nhật thông tin cần 

sửa hoặc nhấn nút “Đóng” để hủy việc cập nhật. 

 Xóa  danh mục loại điểm thi đua 

Bước 1: Từ màn hình chức năng “Danh mục » Loại điểm thi đua”, chọn mục cần 

xóa, nhấn vào nút . 

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận lại thông tin xóa danh mục Loại điểm 

thi đua đã chọn. Người dùng nếu đồng ý xóa thì nhấn nút “Đồng ý” trên hộp thông báo, ngược 

lại nhấn nút “Hủy bỏ”. 

4.11.3. Danh mục Sáng kiến kinh nghiệm 

 Tìm kiếm danh mục sáng kiến kinh nghiệm 

Bước 1:  Vào màn hình chức năng “Danh mục » Sáng kiến kinh nghiệm” 

Bước 2: Nhập thông tin tìm kiếm và nhấn nút “Tìm kiếm” 

 Thêm mới danh mục sáng kiến kinh nghiệm 

Bước 1:  Từ màn hình chức năng “Danh mục » Sáng kiến kinh nghiệm”, nhấn nút 

“Thêm mới”. 

 

Bước 2: Nhập các thông tin cần thêm mới, nhấn vào nút “Lưu” để hoàn thành việc 

thêm mới hoặc nhấn vào nút “Đóng” để hủy việc thêm mới và trở về màn hình trước đó. 
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 Sửa danh mục sáng kiến kinh nghiệm 

Bước 1:  Từ màn hình chức năng “Danh mục » Sáng kiến kinh nghiệm”, chọn mục 

cần sửa từ danh sách danh mục Sáng kiến kinh nghiệm, nhấn vào nút  để cập nhật  thông 

tin. 

Bước 2:  Nhập các thông tin cần thay đổi,  nhấn nút “Lưu” để cập nhật thông tin cần 

sửa hoặc nhấn nút “Đóng” để hủy việc cập nhật. 

 Xóa  danh mục sáng kiến kinh nghiệm 

Bước 1: Từ màn hình chức năng “Danh mục » Sáng kiến kinh nghiệm”, chọn mục 

cần xóa, nhấn vào nút . 

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận lại thông tin xóa danh mục Sáng kiến 

kinh nghiệm đã chọn. Người dùng nếu đồng ý xóa thì nhấn nút “Đồng ý” trên hộp thông báo, 

ngược lại nhấn nút “Hủy bỏ”. 

4.11.4. Danh mục Công việc kiêm nhiệm 

 Tìm kiếm danh mục công việc kiêm nhiệm 

Bước 1:  Vào màn hình chức năng “Danh mục » Công việc kiêm nhiệm” 

Bước 2: Nhập thông tin tìm kiếm và nhấn nút “Tìm kiếm” 

 Thêm mới danh mục công việc kiêm nhiệm 

Bước 1:  Từ màn hình chức năng “Danh mục » Công việc kiêm nhiệm”, nhấn nút 

“Thêm mới”. 
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Bước 2:  Nhập các thông tin cần thêm mới, nhấn vào nút “Lưu” để hoàn thành việc 

thêm mới hoặc nhấn vào nút “Đóng” để hủy việc thêm mới và trở về màn hình trước đó. 

 

 Sửa danh mục công việc kiêm nhiệm 

Bước 1:  Từ màn hình chức năng “Danh mục » Công việc kiêm nhiệm”, chọn mục 

cần sửa từ danh sách danh mục Công việc kiêm nhiệm, nhấn vào nút  để cập nhật thông 

tin. 

Bước 2:  Nhập các thông tin cần thay đổi, nhấn nút “Lưu” để cập nhật thông tin cần 

sửa hoặc nhấn nút “Đóng” để hủy việc cập nhật. 

 

 Xóa  danh mục công việc kiêm nhiệm 

Bước 1: Từ màn hình chức năng “Danh mục » Công việc kiêm nhiệm”, chọn mục cần 

xóa, nhấn vào nút . 

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận lại thông tin xóa danh mục công việc 

kiêm nhiệm đã chọn. Người dùng nếu đồng ý xóa thì nhấn nút “Đồng ý” trên hộp thông báo, 

ngược lại nhấn nút “Hủy bỏ”. 
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4.11.5. Danh mục Khen thưởng / kỷ luật 

 Tìm kiếm danh mục khen thưởng/ kỷ luật 

Bước 1:  Vào màn hình chức năng “Danh mục » Khen thưởng - kỷ luật” 

Bước 2: Nhập thông tin tìm kiếm và nhấn nút “Tìm kiếm” 

 Thêm mới danh mục khen thưởng/kỷ luật 

Bước 1:  Từ màn hình chức năng “Danh mục » Khen thưởng - kỷ luật”, chọn tab 

“Khen thưởng” hoặc tab “Kỷ luật” nhấn nút “Thêm mới”. 

Màn hình Khen thưởng: 
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Màn hình Kỷ luật: 

 

Bước 2:  Nhập các thông tin cần thêm mới, nhấn vào nút “Lưu” để hoàn thành việc 

thêm mới hoặc nhấn vào nút “Đóng” để hủy việc thêm mới và trở về màn hình trước đó. 

Cửa sổ thêm mới khen thưởng: 

 

Cửa sổ thêm mới kỷ luật: 

 

Chú ý:  

- Đối với Khen thưởng:  
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+ Nếu tích chọn vào Điểm cộng hạnh kiểm và nhập điểm cộng nghĩa là học sinh nếu 

được khen thưởng theo nội dung đó thì sẽ được cộng điểm hạnh kiểm tương ứng. 

+ Nếu tích chọn vào Điểm cộng tốt nghiệp và nhập điểm cộng nghĩa là học sinh nếu 

được khen thưởng theo nội dung đó thì sẽ được cộng điểm tốt nghiệp tương ứng. 

- Đối với Kỷ luật: Nếu tích chọn vào Điểm trừ hạnh kiểm và nhập điểm trừ nghĩa là học 

sinh nếu bị kỷ luật theo nội dung đó thì sẽ được bị trừ điểm hạnh kiểm tương ứng. 

 Sửa danh mục khen thưởng/ kỷ luật 

Bước 1: Từ màn hình chức năng “Danh mục » Khen thưởng - kỷ luật”, chọn tab 

Khen thưởng hoặc tab Kỷ luật, chọn mục cần sửa từ danh sách danh mục khen thưởng / kỷ 

luật, nhấn vào nút  để cập nhật  thông tin. 

Bước 2:  Nhập các thông tin cần thay đổi,  nhấn nút “Lưu” để cập nhật thông tin cần 

sửa hoặc nhấn nút “Đóng” để hủy việc cập nhật. 

 Xóa danh mục khen thưởng/kỷ luật 

Bước 1: Từ màn hình chức năng “Danh mục » Khen thưởng / kỷ luật”,  chọn tab 

“Khen thưởng” hoặc tab “Kỷ luật”, chọn mục cần xóa, nhấn vào nút . 

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận lại thông tin xóa danh mục khen 

thưởng / kỷ luật đã chọn. Người dùng nếu đồng ý xóa thì nhấn nút “Đồng ý” trên hộp thông 

báo, ngược lại nhấn nút “Hủy bỏ”. 

4.11.6. Danh mục Nhóm lỗi vi phạm 

 Tìm kiếm danh mục nhóm lỗi vi phạm 

Bước 1:  Vào màn hình chức năng “Danh mục » Nhóm lỗi vi phạm” 

Bước 2: Nhập thông tin tìm kiếm và nhấn nút “Tìm kiếm” 

 Thêm mới danh mục nhóm lỗi vi phạm 

Bước 1: Từ màn hình chức năng “Danh mục » Nhóm lỗi vi phạm”, nhấn nút “Thêm 

mới”. 
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Bước 2:  Nhập các thông tin cần thêm mới, nhấn vào nút “Lưu” để hoàn thành việc 

thêm mới hoặc nhấn vào nút “Đóng” để hủy việc thêm mới và trở về màn hình trước đó. 

 

 

 Sửa danh mục nhóm lỗi vi phạm 

Bước 1:  Từ màn hình chức năng “Danh mục » Nhóm lỗi vi phạm”, chọn mục cần 

sửa từ danh sách danh mục Nhóm lỗi vi phạm, nhấn vào nút  để cập nhật  thông tin. 

Bước 2:  Nhập các thông tin cần thay đổi,  nhấn nút “Lưu” để cập nhật thông tin cần 

sửa hoặc nhấn nút “Đóng” để hủy việc cập nhật. 

 Xóa danh mục nhóm lỗi vi phạm 

Bước 1: Từ màn hình chức năng “Danh mục » Nhóm lỗi vi phạm”, chọn mục cần 

xóa, nhấn vào nút . 

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận lại thông tin xóa danh mục nhóm lỗi 

vi phạm đã chọn. Người dùng nếu đồng ý xóa thì nhấn nút “Đồng ý” trên hộp thông báo, ngược 

lại sẽ nhấn nút “Hủy bỏ”. 
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4.11.7. Danh mục Lỗi vi phạm 

 Tìm kiếm danh mục lỗi vi phạm 

Bước 1:  Vào màn hình chức năng “Danh mục » Lỗi vi phạm” 

Bước 2: Nhập thông tin tìm kiếm và nhấn nút “Tìm kiếm” 

 Thêm mới danh mục lỗi vi phạm 

Bước 1:  Từ màn hình chức năng “Danh mục » Lỗi vi phạm”, nhấn nút “Thêm mới”. 

 

Bước 2: Nhập các thông tin cần thêm mới, nhấn vào nút “Lưu” để hoàn thành việc 

thêm mới hoặc nhấn vào nút “Đóng” để hủy việc thêm mới và trở về màn hình trước đó. 
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 Sửa danh mục lỗi vi phạm 

Bước 1: Từ màn hình chức năng “Danh mục » Lỗi vi phạm”, chọn mục cần sửa từ 

danh sách danh mục Lỗi vi phạm, nhấn vào nút  để cập nhật thông tin. 

Bước 2:  Nhập các thông tin cần thay đổi, nhấn nút “Lưu” để cập nhật thông tin cần 

sửa hoặc nhấn nút  “Đóng” để hủy việc cập nhật. 

 Xóa danh mục lỗi vi phạm 

Bước 1: Từ màn hình chức năng “Danh mục » Lỗi vi phạm”, chọn mục cần xóa, nhấn 

vào nút . 

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận lại thông tin xóa danh mục Lỗi vi 

phạm đã chọn. Người dùng nếu đồng ý xóa thì nhấn nút “Đồng ý” trên hộp thông báo, ngược 

lại sẽ nhấn nút “Hủy bỏ”. 


