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 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 3 Giới thiệu chung về hệ thống 

Phân hệ Quản lý người học 

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1. Giới thiệu chung về hệ thống  

1.1.1. Đối tượng sử dụng trong phần mềm quản lý nhân sự 

- Những ứng viên muốn tham gia thi tuyển vào làm nhân viên, giảng viên, cán 

bộ của trường. 

- Những cán bộ, công nhân viên trong trường 

- Các đơn vị trong trường 

- Ban giám hiệu trường 

1.1.2. Một số tiện ích, quy định thao tác trên các màn hình 

- Bộ mã tiếng việt dùng trong hệ thống là Unicode 

- Các ô nhập liệu bắt buộc nhập nội dung có dấu * đỏ và hiển thị thông báo khi 

bỏ trống 

- Định dạng ngày tháng sử dụng trong chính sách là: dd/mm/yyyy 

(ngày/tháng/năm) 

- Thứ tự nhập liệu từ trên xuống dưới, từ trái qua phải 

1.1.3. Các quy ước chung về nút thao tác chức năng 

Các nút thao tác chức năng: 

STT Biểu tượng Ý nghĩa 

1.  
 Tìm kiếm nhanh  

2.  
 Hiển thị những thông báo nhận được 

3.  
 

In (Áp dụng đối với danh sách, báo cáo) 

4.  
 

Xóa 

5.  
 

Sửa thông tin 

6.  
 

Xem danh sách 

7.  
 Lưu những chỉnh sửa hoặc bỏ qua để quay lại trang làm việc 

8.  
 

Gửi thông báo tới cá nhân, đơn vị 

9.  
 

Phê duyệt 

10.  
 Quay lại trang trước 
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  Trang 4 Các chức năng chung của người sử dụng 

Phân hệ Quản lý người học 

STT Biểu tượng Ý nghĩa 

11.   Đính kèm file 

12.   Chức năng đánh giá 

13.   Chức năng lưu 

1.2. Các chức năng chung của người sử dụng 

1.2.1. Đăng nhập vào hệ thống 

Bước 1: Sử dụng trình duyệt Chrome truy cập theo địa chỉ:  

Bước 2: nhập tài khoản và mật khẩu của mình để truy cập vào hệ thống. Giao 

diện trang đăng nhập như hình bên dưới: 

 

Hình 1: Màn hình đăng nhập hệ thống 

Bước 3: Sau khi điền xong tài khoản và mật khẩu.  

Nhấn nút đăng nhập, hệ thống sẽ thông báo đăng nhập thành công nếu tài khoản 

và mật khẩu của điền vào đúng. Hệ thống sẽ báo lỗi nếu tài khoản và mật khẩu của   

sai. Cần kiểm tra lại hoặc dùng chức năng quên mật khẩu để lấy lại mật khẩu (mục 

1.2.3). 

1.2.2. Đăng xuất khỏi hệ thống 

Để đảm bảo tính bảo mật, tránh trường hợp người khác tự ý sử dụng tài khoản 

của  . Bấm nút “Đăng xuất” để đăng xuất khỏi hệ thống khi không sử dụng. 

Bước 1: Nhấn chuột trái vào tên người dùng phía trên cùng bên phải màn hình 

như hình sau: 
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  Trang 5 Các chức năng chung của người sử dụng 

Phân hệ Quản lý người học 

 

Hình 2: Thông tin cá nhân người dùng 

Bước 2: Nhấn chuột trái vào nút đăng xuất như hình sau: 

1.2.3. Quên mật khẩu 

Để tránh trường hợp quên mật khẩu không thể đăng nhập vào hệ thống hoặc để 

đảm bảo tính bảo mật cao chức năng “Quên mật khẩu” sẽ giúp giải quyết vấn đề này. 

Bước 1: nhấn chuột trái vào nút “Quên mật khẩu” như hình vẽ sau: 

 

Hình 3: Màn hình chức năng lấy lại mật khẩu 

Bước 2: nhập mật tài khoản và Email của mình sau đó nhấn chuột trái vào nút 

“Khôi phục” như hình sau: 
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  Trang 6 Các chức năng chung của người sử dụng 

Phân hệ Quản lý người học 

 
Hình 4: Màn hình nhập email lấy lại mật khẩu 

Bước 3: vào địa chỉ mail đã nhập, nhấn vào đường link nhận được trong mail. 

Bước 4: nhập mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu này 1 lần nữa, sau đó nhấn nút 

“Đặt lại mật khẩu” 
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  Trang 7 CẤU HÌNH NĂM HỌC – HỌC KỲ 

Phân hệ Quản lý người học 

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT 

1.1. CẤU HÌNH NĂM HỌC – HỌC KỲ 

Người dùng cấu hình thiết lập khóa đào tạo mặc định để sử dụng phân hệ một 

cách hiệu quả và chính xác 

 

Hình 5: Màn hình hiển thị cấu hình thiết lập khóa đào tạo mặc định 

1.2.  Chọn Hệ đào tạo, năm học – học kỳ để thiết lập mặc định cho hệ thống 

 

Hình 6: Màn hình hiển thị chọn hệ đào tạo, năm học-học kỳ 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 8 QUẢN LÝ NHẬP HỌC 

Phân hệ Quản lý người học 

 

Hình 7: Màn hình hiển thị danh sách sinh viên đã nhập học 

1.3. QUẢN LÝ NHẬP HỌC 

Mô tả chức năng: Chức năng cho phép người dùng quản lý thông tin nhập học, 

nhập học online, báo cáo thống kê nhập học của sinh viên 

1.3.1. Đợt nhập học 

Mô tả chức năng: Quản lý thông tin đợt nhập học của sinh viên  

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Quản lý người học => Đợt nhập 

học giao diện danh sách hiển thị như sau: 

 

Hình 8:Màn hình hiển thị danh sách đợt nhập học 

Để thêm mới đợt nhập học, trên giao diện danh sách người dùng chọn nút 

 giao diện thêm mới hiển thị như sau: 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 9 QUẢN LÝ NHẬP HỌC 

Phân hệ Quản lý người học 

 

Hình 9:Màn hình hiển thị thêm mới đợt nhập học 

+ Tại giao diện thêm mới, người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin bắt 

buộc được đánh dấu đỏ và chọn  để lưu thông tin.  

-  Sau khi lưu hệ thống hiển thị thêm tab Thành phần hồ sơ. Chọn  

để thêm mới thanh phần hồ sơ, chọn  để xóa thành phần hồ sơ đã thêm, 

nhập số để điều chỉnh số hồ sơ cần nộp sau đó chọn lưu để lưu thông tin. 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 10 QUẢN LÝ NHẬP HỌC 

Phân hệ Quản lý người học 

 

 

Hình 10:Màn hình hiển thị thành phần hồ sơ 

- Để Sửa thông tin, người dùng click vào tên của bản ghi hoặc chọn nút , 

sau đó nhập các thông tin chỉnh sửa và click   để lưu lại. 

 Lưu ý: Các trường có đường kẻ đỏ bên trái là thông tin bắt buộc nhập/chọn. 

- Để xóa bản ghi, trên giao diện danh sách, người dùng chọn bản ghi cần xóa 

và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để xác nhận xóa. 

- Để xóa nhiều bản ghi, trên giao diện danh sách đợt đăng ký, người dùng chọn 

các bản ghi cần xóa và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để 

xác nhận xóa. 

 Lưu ý: Đợt nhập học đã có sinh viên nhập học thì không thể xóa. 

- Để xuất danh sách, trên giao diện danh sách đợt nhập học, người dùng chọn 

những bản ghi cần xuất ra file excel và thực hiện: 

+ Chọn nút   để xuất các bản ghi đã chọn. 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 11 QUẢN LÝ NHẬP HỌC 

Phân hệ Quản lý người học 

- Để tìm kiếm, chọn hoặc nhập thông tin theo các trường quy định trên giao 

diện tìm kiếm sau đó chọn  để thực hiện tìm kiếm 

 

Hình 11:Màn hình hiển thị chức năng tìm kiếm 

1.3.2. Danh sách trúng tuyển 

Mô tả chức năng: Quản lý thông tin danh sách sinh viên trúng tuyển và tra cứu, 

import thông tin sinh viên lên hệ thống 

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Quản lý người học => Danh sách 

trúng tuyển giao diện danh sách hiển thị như sau: 

 

Hình 12:Màn hình hiển thị danh sách trúng tuyển 
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  Trang 12 QUẢN LÝ NHẬP HỌC 

Phân hệ Quản lý người học 

 

- Để thêm mới, trên giao diện danh sách người dùng chọn nút  giao 

diện thêm mới hiển thị như sau:  

 

Hình 13:Màn hình hiển thị chức năng thêm mới sinh viên trúng tuyển 

+ Tại giao diện thêm mới, người dùng nhập các thông tin và chọn nút 

  để lưu lại. 

- Để Xem/Sửa thông tin, người dùng click vào tên của bản ghi hoặc chọn nút 

, sau đó nhập các thông tin chỉnh sửa và click   để lưu lại. 

 Lưu ý: Các trường có đường kẻ đỏ bên trái là thông tin bắt buộc nhập/chọn. 

- Để xóa bản ghi, trên giao diện danh sách, người dùng chọn bản ghi cần xóa 

và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để xác nhận xóa. 

-  Để xóa nhiều bản ghi, trên giao diện danh sách đợt đăng ký, người dùng chọn 

các bản ghi cần xóa và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để 

xác nhận xóa. 

 Lưu ý: Các bản ghi đã có mã sinh viên, đã nộp tài chính, đã nộp hồ sơ thì 

không thể xóa. 
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  Trang 13 QUẢN LÝ NHẬP HỌC 

Phân hệ Quản lý người học 

- Để xuất danh sách, trên giao diện danh sách trúng tuyển, người dùng chọn 

những bản ghi cần xuất ra file excel và thực hiện: 

+ Chọn nút   để xuất các bản ghi đã chọn. 

- Để tìm kiếm, chọn hoặc nhập thông tin theo các trường quy định trên giao 

diện tìm kiếm sau đó chọn  để thực hiện tìm kiếm 

 

Hình 14:Màn hình hiển thị chức năng tìm kiếm 

- Để tài file import mẫu chọn  

- Để import trúng tuyển chọn  chọn đợt nhật học và file upload 

sau đó chọn  để thêm giữ liệu 
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  Trang 14 QUẢN LÝ NHẬP HỌC 

Phân hệ Quản lý người học 

 

Hình 15:Màn hình hiển thị chức năng import 

 + Sau khi chọn  hệ thông hiển thị kết quả import. 

 

Hình 16:Màn hình hiển thị kết quả import 

 

 Lưu ý: Trường hợp trong file import có bản ghi bị lỗi tất cả dữ liệu trong file 

sẽ không được import. Hệ thống chỉ lưu dữ liệu khi file import không có lỗi 
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  Trang 15 QUẢN LÝ NHẬP HỌC 

Phân hệ Quản lý người học 

- Để in giấy báo trúng tuyển, chọn   hoặc chọn  để in nhiều bản 

ghi   

- Để in giấy báo trúng tuyển dạng phôi, chọn  hoặc chọn để in nhiều 

 bản ghi.  

1.3.3. Danh sách nộp hồ sơ trực tuyến 

Mô tả chức năng: Quản lý thông tin sinh viên nộp hồ sơ và nhập học trực tuyến 

thông qua internet. 

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Quản lý người học => DS nộp hs 

trực tuyến giao diện danh sách hiển thị như sau: 

 

Hình 17:Màn hình hiển thị giao diện danh sách nộp hồ sơ trực tuyến 

- Để Xem chi tiết chọn , hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của người nộp 

hồ sơ trực tuyến, kiểm tra và chọn  để xác nhận thông tin 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 16 QUẢN LÝ NHẬP HỌC 

Phân hệ Quản lý người học 

 

Hình 18:Màn hình hiển thị chức năng thêm chi tiết hệ thống 

- Để xóa bản ghi, trên giao diện danh sách, người dùng chọn bản ghi cần xóa 

và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để xác nhận xóa. 

- Để xóa nhiều bản ghi, trên giao diện danh sách, người dùng chọn các bản ghi 

cần xóa và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để xác nhận 

xóa. 

- Để xuất danh sách, trên giao diện danh sách người tham gia nghiên cứu khoa 

học, người dùng chọn những bản ghi cần xuất ra file excel và thực hiện: 

+ Chọn nút   để xuất các bản ghi đã chọn. 

1.3.4. Thu hồ sơ nhập học 

Mô tả chức năng: Chức năng dùng để xác nhận thu hồ sơ của sinh viên 
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  Trang 17 QUẢN LÝ NHẬP HỌC 

Phân hệ Quản lý người học 

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Quản lý người học => Thu hồ sơ 

giao diện danh sách hiển thị như sau: 

 

Hình 19:Màn hình hiển thị giao diện thu hồ sơ 

- Nhập mã trúng tuyển hoặc mã sinh viên, hệ thống hiển thị thông tin chi tiết 

của sinh viên và trạng thái hồ sơ nếu nhập mã chính xác. 

+ Chọn thành phần hồ sơ sau đó chọn  để lưu thông tin hoặc chọn 

 để lưu thông tin và un phiếu đón tiếp 

Lưu ý: nếu không chọn hết thành phần hồ sơ thì cần nhập ghi chú lý do 

1.3.5. Báo cáo 

 Báo cáo nhập học 

Mô tả chức năng: Thống kê báo cáo số lượng sinh viên nhập học, nộp hồ sơ, 

đóng tiền nhập học. 

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Quản lý người học => Báo cáo 

nhập học giao diện danh sách hiển thị như sau: 
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  Trang 18 QUẢN LÝ NHẬP HỌC 

Phân hệ Quản lý người học 

 

Hình 20: Màn hình hiển thị giao diện danh sách thống kê nhập học 

- Tra cứu thông tin báo cáo, nhập từ khóa, ngày nhập học và chọn thông tin 

khóa, ngành, đợt nhập học muốn lọc sau đó chọn  để kiểm tra 

thông tin tra cứu 

- Chọn bản ghi sau đó chọn  để xuất thông tin báo cáo  

 Thống kê nhập học 

Mô tả chức năng: Thống kê báo cáo số lượng sinh viên nhập học theo các mẫu 

báo cáo. 

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Quản lý người học => Thống kê 

nhập học giao diện danh sách hiển thị như sau: 

 

Hình 21:Màn hình hiển thị báo cáo thống kê sinh viên nhập học theo hộ khẩu 
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  Trang 19 QUẢN LÝ NHẬP HỌC 

Phân hệ Quản lý người học 

- Chọn khóa, đợt nhập học và mẫu báo cáo sau đó chọn  để 

xuất báo cáo nhập học  

 Hồ sơ nhập học 

Mô tả chức năng: Thống kê báo cáo hồ sơ nhập học của sinh viên theo từng đợt 

nhập học. 

 Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Quản lý người học => Hồ sơ 

nhập học giao diện danh sách hiển thị như sau: 

 

Hình 22: Màn hình hiển thị giao diên báo cáo thống kê hồ sơ nhập học 

- Chọn đợt nhập học, người thu và ngày thu sau đó chọn  để 

xuất báo cáo. 

 Sinh viên đã nhập học 

Mô tả chức năng: Thống kê báo cáo số lượng sinh viên đã nhập học theo hệ, 

khoa, khóa, ngành, lớp hành chính và đợt nhập học 

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Quản lý người học => Sinh viên đã 

nhập học giao diện danh sách hiển thị như sau: 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 20 QUẢN LÝ HỒ SƠ NGƯỜI HỌC 

Phân hệ Quản lý người học 

 

Hình 23:Màn hình hiển thị danh sách sinh viên đã nhập học 

- Chọn theo hệ, khoa, khóa, ngành, lớp hành chính, đợt nhập và thời gian nhập 

học sau đó chọn  để tra cứu thông tin 

Chọn bản ghi sau đó chọn  để xuất file báo cáo 

1.4. QUẢN LÝ HỒ SƠ NGƯỜI HỌC 

1.4.1. Danh sách người học 

Mô tả chức năng: Quản lý thông tin danh sách người học theo hệ, khoa, khóa, 

ngành  

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Quản lý hồ sơ người học => danh 

sách người học giao diện danh sách hiển thị như sau: 

 

Hình 24Màn hình hiển thị danh sách sinh viên lớp hành chính 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 21 QUẢN LÝ HỒ SƠ NGƯỜI HỌC 

Phân hệ Quản lý người học 

- Trong form Danh sách lớp hành chính nhập hệ, khoa, khóa, ngành để tìm kiếm 

sinh viên theo lớp HC 

-  Để thêm mới, trên giao diện danh sách người dùng chọn nút  giao 

diện thêm mới hiển thị như sau: 

 

Hình 25:Màn hình hiển thị chhuwsc năng thêm mới người học 

+  Tại giao diện thêm mới, người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin bắt 

buộc được đánh dấu đỏ và chọn  để lưu thông tin. 

- Để xuất danh sách sinh viên của lớp hành chính chọn  

- Để chuyển lớp hành chính chọn  hệ thống hiển thị danh sách 

lớp cần chuyển và lớp có thể chuyển 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 22 QUẢN LÝ HỒ SƠ NGƯỜI HỌC 

Phân hệ Quản lý người học 

 

Hình 26:Màn hình hiển thị chức năng chuyển lớp hành chính 

+  Nhập mã sinh viên và chọn tìm kiếm để tìm kiếm sinh viên trong danh 

sách lớp 

+ Sử dụng chức năng Chọn theo danh sách mã, nhập danh sách mã sinh viên 

chọn  để chọn theo danh sách đã có sẵn 

 + Sử dụng   để chuyển những sinh viên được chọn, sử dụng  

 + Sử dụng   để chuyển tất cả sinh viên trong lớp hành chính 

 + Sau khi chọn sinh viên và lớp hành chính chọn  để lưu thông tin 

- Để xuất danh sách sinh viên trong lớp hành chính, chọn 

 

- Để xuất danh sách sinh viên đã chọn, chọn  

- Để Sửa thông tin, người dùng click vào tên của bản ghi hoặc chọn nút , 

sau đó nhập các thông tin chỉnh sửa và click   để lưu lại. 

 Lưu ý: Các trường có đường kẻ đỏ bên trái là thông tin bắt buộc nhập/chọn. 

- Để xóa bản ghi, trên giao diện danh sách, người dùng chọn bản ghi cần xóa 

và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để xác nhận xóa. 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 23 QUẢN LÝ HỒ SƠ NGƯỜI HỌC 

Phân hệ Quản lý người học 

- Để xóa nhiều bản ghi, trên giao diện danh sách đợt đăng ký, người dùng chọn 

các bản ghi cần xóa và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để 

xác nhận xóa. 

1.4.2. Hồ sợ người học 

Mô tả chức năng: Quản lý thông tin người học theo hệ, khoa, khóa, ngành, lớp 

hành chính 

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Quản lý hồ sơ người học => Hồ sơ 

người học giao diện danh sách hiển thị như sau: 

 

Hình 27:Màn hình hiển thị danh sách hồ sơ nhập học 

- Trong form Danh sách lớp hành chính  nhập hệ, khoa, khóa, ngành để tìm 

kiếm sinh viên theo lớp HC 

- Tại giao diện thêm mới, người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin bắt buộc 

được đánh dấu đỏ và chọn  để lưu thông tin. 

- Để sửa thông tin, chọn sinh viên và nhập thông tin sau đó chọn 

để lưu thông tin 

- Để gửi thông báo chọn   

 - Để in hồ sơ lý lịch chọn  



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 24 QUẢN LÝ HỒ SƠ NGƯỜI HỌC 

Phân hệ Quản lý người học 

1.4.3. Danh mục lớp hành chính 

Mô tả chức năng: Quản lý thông tin lớp hành chính, sĩ số sinh viên. 

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Quản lý hồ sơ người học => Danh 

mục lớp hành chính giao diện danh sách hiển thị như sau: 

 

Hình 28:Màn hình hiển thị danh sách lớp hành chính 

- Để thêm mới lớp hành chính, trên giao diện danh sách người dùng chọn nút 

 giao diện thêm mới hiển thị như sau: 

 

Hình 29:Màn hình hiển thị chức năng thêm mới lớp hành chính 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 25 QUẢN LÝ HỒ SƠ NGƯỜI HỌC 

Phân hệ Quản lý người học 

+ Tại giao diện thêm mới, người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin bắt 

buộc được đánh dấu đỏ và chọn  để lưu thông tin.  

- Để Sửa thông tin, người dùng click vào tên của bản ghi hoặc chọn nút , 

sau đó nhập các thông tin chỉnh sửa và click   để lưu lại. 

 Lưu ý: Các trường có đường kẻ đỏ bên trái là thông tin bắt buộc nhập/chọn. 

- Để xóa bản ghi, trên giao diện danh sách, người dùng chọn bản ghi cần xóa 

và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để xác nhận xóa. 

-  Để xóa nhiều bản ghi, trên giao diện danh sách đợt đăng ký, người dùng chọn 

các bản ghi cần xóa và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để 

xác nhận xóa. 

 Lưu ý: Lớp hành chính đã có sinh viên thì không thể xóa. 

+ Chọn nút  để xuất danh sách sinh viên trong lớp. 

- Để tìm kiếm, chọn hoặc nhập thông tin theo các trường quy định trên giao 

diện tìm kiếm sau đó chọn  để thực hiện tìm kiếm 

 

Hình 30: Màn hình hiển thị chức năng tìm kiếm 

- Chọn  để tạo tự động lớp hành chính theo chương trình đào tạo 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 26 QUẢN LÝ HỒ SƠ NGƯỜI HỌC 

Phân hệ Quản lý người học 

1.4.4. Thiết lập cố vấn học tập 

Mô tả chức năng: Thiết lập cố vấn học tập cho lớp hành chính để hỗ trợ sinh 

viên học tập. 

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Quản lý hồ sơ người học => Danh 

mục lớp hành chính giao diện danh sách hiển thị như sau: 

 

Hình 31:Màn hình hiển thị thiết lập cố vấn học tập 

- Để tìm kiếm, chọn thông tin theo khoa, khóa, ngành, địa điểm các trường quy 

định trên giao diện tìm kiếm sau đó chọn  để thực hiện tìm kiếm 

- Chọn lớp hành chính cần thiết lập, chọn giảng viên trong form

 ở bên tría để chọn cán bộ/giảng viên, chọn  để cấu 

hình cố vấn học tập cho lớp hành chính đã chọn. 

- Chọn giảng viên trong form   ở bên trái danh sách để 

chọn cán bộ/giảng viên, chọn để áp dụng cho tất cả các lớp hành 

chính, chọn  để thêm cán bộ/ giảng viên vào lớp hành chính sau đó 

chọn  để cấu hình cố vấn học tập cho tất cả các lớp hành chính 

- Để xóa cố vấn học tập, trên giao diện danh sách, người dùng chọn bản ghi cần 

xóa và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để xác nhận xóa. 

-  Để xóa nhiều cố vấn học tập, trên giao diện danh sách đợt đăng ký, người 

dùng chọn các bản ghi cần xóa và chọn nút chức năng  , sau đó chọn 

Đồng ý để xác nhận xóa. 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 27 QUẢN LÝ HỒ SƠ NGƯỜI HỌC 

Phân hệ Quản lý người học 

1.4.5. Danh mục địa điểm đặt lớp 

Mô tả chức năng: Quản lý danh mục, danh sách địa điểm đặt lớp của trường đại 

học 

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Quản lý hồ sơ người học =>Danh 

mục địa điểm đặt lớp giao diện danh sách hiển thị như sau: 

 

 

Hình 32:Màn hình hiển thị danh mục địa điểm đặt lớp 

- Nhập thông tin sau đó chọn  để tra cứu địa điểm đặt lớp 

 

Hình 33:Màn hình hiển thị chức năng tìm kiếm 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 28 QUẢN LÝ HỒ SƠ NGƯỜI HỌC 

Phân hệ Quản lý người học 

- Để thêm mới, trên giao diện danh sách người dùng chọn nút  giao 

diện thêm mới hiển thị như sau: 

 

Hình 34:Màn hình hiển thị chức năng thêm mới địa điểm đặt lớp 

+ Tại giao diện thêm mới, người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin bắt 

buộc được đánh dấu đỏ và chọn  để lưu thông tin.  

- Để Sửa thông tin, người dùng click vào tên của bản ghi hoặc chọn nút , 

sau đó nhập các thông tin chỉnh sửa và click   để lưu lại. 

 Lưu ý: Các trường có đường kẻ đỏ bên trái là thông tin bắt buộc nhập/chọn. 

- Để xóa bản ghi, trên giao diện danh sách, người dùng chọn bản ghi cần xóa 

và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để xác nhận xóa. 

-  Để xóa nhiều bản ghi, trên giao diện danh sách đợt đăng ký, người dùng chọn 

các bản ghi cần xóa và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để 

xác nhận xóa. 

 Lưu ý: Đợt nhập học đã có sinh viên nhập học thì không thể xóa. 

-  Để xuất danh sách, trên giao diện danh sách đợt nhập học, người dùng chọn 

những bản ghi cần xuất ra file excel và thực hiện: 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 29 QUẢN LÝ HỒ SƠ NGƯỜI HỌC 

Phân hệ Quản lý người học 

+  Chọn nút   để xuất các bản ghi đã chọn 

1.4.6. Đợt cập nhật hồ sơ 

Mô tả chức năng: Quản lý đợt cập nhật hồ sơ của sinh viên, xem danh sách sinh 

viên đã cập nhật và xác nhận thông tin cập nhật của sinh viên 

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Quản lý hồ sơ người học => Đợt 

cập nhật hồ sơ giao diện danh sách hiển thị như sau: 

 

Hình 35:Màn hình hiển thị danh sách đợt cập nhật thông tin 

- Nhập thông tin tìm kiếm sau đó chọn  để tra cứu đợt cập nhật hồ 

sơ 

 

Hình 36:Màn hình hiển thị chức năng tìm kiếm 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 30 QUẢN LÝ HỒ SƠ NGƯỜI HỌC 

Phân hệ Quản lý người học 

- Để thêm mới, trên giao diện danh sách người dùng chọn nút  giao 

diện thêm mới hiển thị như sau: 

 

Hình 37:Màn hình hiển thị chức năng thêm mới 

 

Hình 38:Màn hình hiển thị chức năng thêm mới 

+ Tại giao diện thêm mới, người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin bắt 

buộc được đánh dấu đỏ và chọn  để lưu thông tin.  



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 31 QUẢN LÝ HỒ SƠ NGƯỜI HỌC 

Phân hệ Quản lý người học 

- Để Sửa thông tin, người dùng click vào tên của bản ghi hoặc chọn nút , 

sau đó nhập các thông tin chỉnh sửa và click   để lưu lại. 

 Lưu ý: Các trường có đường kẻ đỏ bên trái là thông tin bắt buộc nhập/chọn. 

- Để xóa bản ghi, trên giao diện danh sách, người dùng chọn bản ghi cần xóa 

và chọn nút chức năng , sau đó chọn Đồng ý để xác nhận xóa. 

- Để xóa nhiều bản ghi, trên giao diện danh sách đợt đăng ký, người dùng chọn 

các bản ghi cần xóa và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để 

xác nhận xóa. 

 Lưu ý: Đợt cập nhật hồ sơ đã duyệt hồ sơ cho sinh viên thì không thể xóa. 

-  Để xuất danh sách, trên giao diện danh sách đợt nhập học, người dùng chọn 

những bản ghi cần xuất ra file excel và thực hiện: 

+ Chọn nút   để xuất các bản ghi đã chọn. 

1.4.7. Danh sách sinh viên cập nhật hồ sơ 

Mô tả chức năng: Quản lý thông tin danh sách sinh viên đã cập nhật và xác nhận 

thông tin cập nhật của sinh viên 

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Quản lý hồ sơ người học => Danh 

sách sinh viên cập nhật hồ sơ giao diện danh sách hiển thị như sau: 

 

Hình 39:Danh sách sinh viên đã cập nhật hồ sơ 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 32 ĐIỂM RÈN LUYỆN 

Phân hệ Quản lý người học 

- Nhập thông tin tìm kiếm sau đó chọn  để tra cứu sinh viên đã 

cập nhật hồ sơ 

 

Hình 40: Màn hình hiển thị chức năng tìm kiếm sinh viên đã cập nhật hồ sơ 

- Chọn bản ghi, chọn  sau đó chọn  để duyệt thông tin cập nhật 

của sinh viên 

- Chọn bản ghi, chọn , chọn  và nhập lý do từ chối sau đó chọn 

 để từ chối duyệt thông tin cập nhật của sinh viên 

- Chọn bản ghi, sau đó chọn  để xem thông tin cập nhật của sinh viên. 

- Chọn bản ghi, sau đó chọn  để xem thông tin hồ sơ của sinh viên  

1.5. ĐIỂM RÈN LUYỆN 

1.5.1. Cập nhật điểm rèn luyện 

Mô tả chức năng: Quản lý thông tin danh sách sinh viên đã cập nhật và xác nhận 

thông tin cập nhật của sinh viên 

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Quản lý hồ sơ người học => Cập 

nhật điểm rèn luyện giao diện danh sách hiển thị như sau: 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 33 ĐIỂM RÈN LUYỆN 

Phân hệ Quản lý người học 

 

Hình 41:Màn hình hiển thị danh sách điểm rèn luyện 

- Trong form Danh sách lớp hành chính, nhập hệ, khoa, khóa, ngành để tìm 

kiếm sinh viên theo lớp HC 

- Để nhập điểm rèn luyện chọn   

 

Hình 42:Màn hình hiển thị nhập điểm rèn luyện 

+ Trong form nhập điểm rèn luyện, nhập điểm cho từng sinh viên sau đó 

chọn  để lưu lại điểm rèn luyện 
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  Trang 34 QUẢN LÝ CẤP PHÁT THẺ 

Phân hệ Quản lý người học 

+ Để nhập điểm từ excel chọn tải lên từ excel, tải file mẫu sau đó chọn 

 để lưu lại điểm rèn luyện  

 Lưu ý: Khi sử dụng chức năng tải file bằng excel hệ thống sẽ không import 

file có lỗi 

1.5.2. Báo cáo thống kê 

Mô tả chức năng: Quản lý báo cáo danh sách điểm rèn luyện của sinh viên  

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Quản lý hồ sơ người học => Báo 

cáo thống kê giao diện danh sách hiển thị như sau: 

 

Hình 43:Màn hình hiển thị báo cáo thống kê điểm rèn luyện 

Chọn hệ, khoa, khóa, ngành, năm học – học kỳ và loại báo cáo sau đó chọn để 

xuất báo cáo điểm rèn luyện  

1.6. QUẢN LÝ CẤP PHÁT THẺ 

1.6.1. Đợt cấp phát 

Mô tả chức năng: Quản lý báo cáo danh sách điểm rèn luyện của sinh viên  

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Quản lý hồ sơ người học => Báo 

cáo thống kê giao diện danh sách hiển thị như sau: 
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  Trang 35 QUẢN LÝ CẤP PHÁT THẺ 

Phân hệ Quản lý người học 

 

Hình 44:Màn hình hiển thị danh sách đợt cấp thẻ 

- Nhập thông tin tìm kiếm sau đó chọn  để tra cứu thông tin 

-  Để thêm mới, trên giao diện danh sách người dùng chọn nút  giao 

diện thêm mới hiển thị như sau: 

 

Hình 45: Màn hình hiển thị chức năng thêm mới đợt cấp thẻ 

+ Tại giao diện thêm mới, người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin bắt 

buộc được đánh dấu đỏ và chọn sinh viên được cấp thẻ sau đó chọn 

 để lưu thông tin.  
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  Trang 36 QUYẾT ĐỊNH HỌC TẬP 

Phân hệ Quản lý người học 

- Để Sửa thông tin, người dùng click vào tên của bản ghi hoặc chọn nút , 

sau đó nhập các thông tin chỉnh sửa và click   để lưu lại. 

 Lưu ý: Các trường có đường kẻ đỏ bên trái là thông tin bắt buộc nhập/chọn. 

- Để xóa bản ghi, trên giao diện danh sách, người dùng chọn bản ghi cần xóa 

và chọn nút chức năng , sau đó chọn Đồng ý để xác nhận xóa. 

- Để xóa nhiều bản ghi, trên giao diện danh sách đợt đăng ký, người dùng chọn 

các bản ghi cần xóa và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để 

xác nhận xóa. 

- Để xuất danh sách, trên giao diện danh sách đợt nhập học, người dùng chọn 

những bản ghi cần xuất ra file excel và thực hiện: 

+ + Chọn nút   để xuất các bản ghi đã chọn. 

1.7. QUYẾT ĐỊNH HỌC TẬP 

Đang update 

1.8. HỖ TRỢ ĐỘT XUẤT 

Đang update 

1.9. QUẢN LÝ MIỄN GIẢM 

1.9.1. Danh mục nhóm ngành 

1.9.2. Danh mục đối tượng miễn giảm 

1.9.3. Danh mục định mức miễn giảm 

1.9.4. Quản lý định mức theo nhóm ngành 

1.9.5. Xét miễn giảm 

1.10. QUẢN LÝ HỌC BỔNG 

1.10.1. Danh mục mức học bổng 

Đang update 

1.10.2. Phân bổ chỉ tiêu học bổng 

Đang update 

1.10.3. Nhóm ngành học bổng 

Đang update 
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  Trang 37 QUẢN LÝ HỌC BỔNG TÀI TRỢ 

Phân hệ Quản lý người học 

1.10.4. Xét học bổng 

Đang update 

1.11. QUẢN LÝ HỌC BỔNG TÀI TRỢ 

1.11.1. Danh mục đối tượng 

Đang update 

1.11.2. Đơn vị tài trợ 

Đang update 

1.11.3. Định mức xét 

Đang update 

1.11.4. Xét học bổng tài trợ 

Đang update 

1.12. QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ HỌC VỤ 

1.12.1. Danh mục mức xử lý học vụ 

Đang update 

1.12.2. Quyết định xử lý học vụ 

Đang update 

1.12.3. Xét xử lý học vụ 

Đang update 

1.13. HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 

1.13.1. Xét hỗ trợ chi phí học tập 

Đang update 

1.13.2. Đối tượng chi phí học tập 

Đang update 

1.14. QUẢN LÝ KHEN THƯỞNG 

1.14.1. Quyết định khen thưởng 

Đang update 

1.14.2. Danh sách khen thưởng 

Đang update 
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  Trang 38 QUẢN LÝ KỈ LUẬT 

Phân hệ Quản lý người học 

1.15. QUẢN LÝ KỈ LUẬT 

1.15.1. Quyết định kỉ luật 

Đang update 

1.15.2. Danh sách kỉ luật 

Đang update 

1.16. QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH 

Mô tả chức năng: Quản lý danh sách đối tượng chính sách của sinh viên  

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Quản lý đối tượng chính sách giao 

diện danh sách hiển thị như sau: 

 

Hình 46:Màn hình hiển thị danh sách đối tượng chính sách của sinh viên 

- Nhập thông tin tìm kiếm sau đó chọn  để tra cứu thông tin 

- Để thêm mới, trên giao diện danh sách người dùng chọn nút  giao 

diện thêm mới hiển thị như sau: 
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  Trang 39 QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH 

Phân hệ Quản lý người học 

 

Hình 47:Màn hình hiển thị thêm mới đối tượng chính sách 

+ Tại giao diện thêm mới, người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin bắt 

buộc được đánh dấu đỏ và chọn sinh viên được cấp thẻ sau đó chọn 

 để lưu thông tin.  

- Để Sửa thông tin, người dùng click vào tên của bản ghi hoặc chọn nút , 

sau đó nhập các thông tin chỉnh sửa và click   để lưu lại. 

 Lưu ý: Các trường có đường kẻ đỏ bên trái là thông tin bắt buộc nhập/chọn. 

- Để xóa bản ghi, trên giao diện danh sách, người dùng chọn bản ghi cần xóa 

và chọn nút chức năng , sau đó chọn Đồng ý để xác nhận xóa. 

- Để xóa nhiều bản ghi, trên giao diện danh sách đợt đăng ký, người dùng chọn 

các bản ghi cần xóa và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để 

xác nhận xóa. 

- Để xuất danh sách, trên giao diện danh sách đợt nhập học, người dùng chọn 

những bản ghi cần xuất ra file excel và thực hiện: 

+  Chọn nút   để xuất các bản ghi đã chọn. 
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  Trang 40 QUẢN LÝ TRỢ CẤP XÃ HỘI 

Phân hệ Quản lý người học 

1.17. QUẢN LÝ TRỢ CẤP XÃ HỘI 

1.17.1. Đối tượng trợ cấp xã hội 

Mô tả chức năng: Quản lý danh sách đối tượng chính sách của sinh viên  

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Quản lý trợ cấp xã hội -> Đối tượng 

trợ cấp xã hội  giao diện danh sách hiển thị như sau: 

 

Hình 48:Màn hình hiển thị danh sách đối tượng trợ cấp xã hội 

- Nhập thông tin tìm kiếm sau đó chọn  để tra cứu thông tin 

- Để thêm mới, trên giao diện danh sách người dùng chọn nút  giao 

diện thêm mới hiển thị như sau: 
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  Trang 41 QUẢN LÝ TRỢ CẤP XÃ HỘI 

Phân hệ Quản lý người học 

 

Hình 49:Màn hình hiển thị thêm mới đối tượng trợ cấp xã hội 

+ Tại giao diện thêm mới, người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin bắt 

buộc được đánh dấu đỏ sau đó chọn  để lưu thông tin.  

- Để Sửa thông tin, người dùng click vào tên của bản ghi hoặc chọn nút , 

sau đó nhập các thông tin chỉnh sửa và click   để lưu lại. 

 Lưu ý: Các trường có đường kẻ đỏ bên trái là thông tin bắt buộc nhập/chọn. 

- Để xóa bản ghi, trên giao diện danh sách, người dùng chọn bản ghi cần xóa 

và chọn nút chức năng , sau đó chọn Đồng ý để xác nhận xóa. 

- Để xóa nhiều bản ghi, trên giao diện danh sách đợt đăng ký, người dùng chọn 

các bản ghi cần xóa và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để 

xác nhận xóa. 

- Để xuất danh sách, trên giao diện danh sách đợt nhập học, người dùng chọn 

những bản ghi cần xuất ra file excel và thực hiện: 

+  Chọn nút   để xuất các bản ghi đã chọn. 
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  Trang 42 QUẢN LÝ TRỢ CẤP XÃ HỘI 

Phân hệ Quản lý người học 

1.17.2. Xét trợ cấp xã hội 

Mô tả chức năng: Quản lý danh sách đối tượng chính sách của sinh viên  

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Quản lý trợ cấp xã hội -> Xét trợ 

cấp xã hội  giao diện danh sách hiển thị như sau: 

 

Hình 50: Màn hình hiển thị danh sách được xét trợ cấp xã hội 

- Nhập thông tin tìm kiếm sau đó chọn  để tra cứu thông tin 

- Để thêm mới, trên giao diện danh sách người dùng chọn nút  giao 

diện thêm mới hiển thị như sau: 

 

Hình 51:Màn hình hiển thị chức năng thêm mới đợt xét trợ cấp xã hội 
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  Trang 43 DANH MỤC CHUNG 

Phân hệ Quản lý người học 

+ Tại giao diện thêm mới, người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin bắt 

buộc được đánh dấu đỏ và chọn sinh viên sau đó chọn  để lưu 

thông tin.  

- Để Sửa thông tin, người dùng click vào tên của bản ghi hoặc chọn nút , 

sau đó nhập các thông tin chỉnh sửa và click   để lưu lại. 

 Lưu ý: Các trường có đường kẻ đỏ bên trái là thông tin bắt buộc nhập/chọn. 

- Để xóa bản ghi, trên giao diện danh sách, người dùng chọn bản ghi cần xóa 

và chọn nút chức năng , sau đó chọn Đồng ý để xác nhận xóa. 

- Để xóa nhiều bản ghi, trên giao diện danh sách đợt đăng ký, người dùng chọn 

các bản ghi cần xóa và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để 

xác nhận xóa. 

- Để xuất danh sách, trên giao diện danh sách đợt nhập học, người dùng chọn 

những bản ghi cần xuất ra file excel và thực hiện: 

+ Chọn nút   để xuất các bản ghi đã chọn. 

1.18. DANH MỤC CHUNG 

1.18.1. Đối tượng chính sách 

Mô tả chức năng: Quản lý danh mục đối tượng chính sách của sinh viên  

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Danh mục chung -> Đối tượng 

chính sách  giao diện danh sách hiển thị như sau: 
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  Trang 44 DANH MỤC CHUNG 

Phân hệ Quản lý người học 

 

Hình 52:Màn hình hiện thị danh sách đối tượng 

- Để thêm mới, trên giao diện danh sách người dùng chọn nút  giao 

diện thêm mới hiển thị như sau: 

 

Hình 53:Màn hình hiển thị thêm mới người dùng 

+ Tại giao diện thêm mới, người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin bắt 

buộc được đánh dấu đỏ sau đó chọn  để lưu thông tin.  

-  Để Sửa thông tin, người dùng click vào tên của bản ghi hoặc chọn nút , 

sau đó nhập các thông tin chỉnh sửa và click   để lưu lại. 

 Lưu ý: Các trường có đường kẻ đỏ bên trái là thông tin bắt buộc nhập/chọn. 
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  Trang 45 DANH MỤC CHUNG 

Phân hệ Quản lý người học 

- Để xóa bản ghi, trên giao diện danh sách, người dùng chọn bản ghi cần xóa 

và chọn nút chức năng , sau đó chọn Đồng ý để xác nhận xóa. 

- Để xóa nhiều bản ghi, trên giao diện danh sách đợt đăng ký, người dùng chọn 

các bản ghi cần xóa và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để 

xác nhận xóa. 

- Để xuất danh sách, trên giao diện danh sách đợt nhập học, người dùng chọn 

những bản ghi cần xuất ra file excel và thực hiện: 

+ Chọn nút   để xuất các bản ghi đã chọn. 

1.18.2. Nhóm đối tượng chính sách 

Mô tả chức năng: Quản lý danh mục nhóm đối tượng chính sách của sinh viên  

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Danh mục chung -> Nhóm đối 

tượng chính sách  giao diện danh sách hiển thị như sau: 

 

Hình 54:Màn hình hiện thị nhóm đối tượng chính sách 

- Để thêm mới, trên giao diện danh sách người dùng chọn nút  giao 

diện thêm mới hiển thị như sau: 
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  Trang 46 DANH MỤC CHUNG 

Phân hệ Quản lý người học 

 

Hình 55:Màn hình hiển thị chức năng thêm mới 

+  Tại giao diện thêm mới, người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin bắt 

buộc được đánh dấu đỏ sau đó chọn  để lưu thông tin.  

- Để Sửa thông tin, người dùng click vào tên của bản ghi hoặc chọn nút , 

sau đó nhập các thông tin chỉnh sửa và click   để lưu lại. 

 Lưu ý: Các trường có đường kẻ đỏ bên trái là thông tin bắt buộc nhập/chọn. 

-  Để xóa bản ghi, trên giao diện danh sách, người dùng chọn bản ghi cần xóa 

và chọn nút chức năng , sau đó chọn Đồng ý để xác nhận xóa. 

- Để xóa nhiều bản ghi, trên giao diện danh sách đợt đăng ký, người dùng chọn 

các bản ghi cần xóa và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để 

xác nhận xóa. 

-  Để xuất danh sách, trên giao diện danh sách đợt nhập học, người dùng chọn 

những bản ghi cần xuất ra file excel và thực hiện: 

+  Chọn nút   để xuất các bản ghi đã chọn. 

1.18.3. Loại xét duyệt 

Mô tả chức năng: Quản lý danh mục đối loại xét duyệt  

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Danh mục chung -> Loại xét duyệt  

giao diện danh sách hiển thị như sau: 
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  Trang 47 DANH MỤC CHUNG 

Phân hệ Quản lý người học 

 

Hình 56:Màn hình hiển thị danh sách loại xét duyệt 

- Để thêm mới, trên giao diện danh sách người dùng chọn nút  giao 

diện thêm mới hiển thị như sau: 

 

Hình 57:Màn hình hiển thị chức năng thêm mới loại xét duyệt 

+ Tại giao diện thêm mới, người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin bắt 

buộc được đánh dấu đỏ sau đó chọn  để lưu thông tin.  

-  Để Sửa thông tin, người dùng click vào tên của bản ghi hoặc chọn nút , 

sau đó nhập các thông tin chỉnh sửa và click   để lưu lại. 
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  Trang 48 DANH MỤC CHUNG 

Phân hệ Quản lý người học 

 Lưu ý: Các trường có đường kẻ đỏ bên trái là thông tin bắt buộc nhập/chọn. 

- Để xóa bản ghi, trên giao diện danh sách, người dùng chọn bản ghi cần xóa 

và chọn nút chức năng , sau đó chọn Đồng ý để xác nhận xóa. 

-  Để xóa nhiều bản ghi, trên giao diện danh sách đợt đăng ký, người dùng chọn 

các bản ghi cần xóa và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để 

xác nhận xóa. 

- Để xuất danh sách, trên giao diện danh sách đợt nhập học, người dùng chọn 

những bản ghi cần xuất ra file excel và thực hiện: 

+  Chọn nút   để xuất các bản ghi đã chọn. 

1.18.4. Đợt xét duyệt 

Mô tả chức năng: Quản lý danh mục đợt xét duyệt khen thưởng, kỷ luật v.v.  

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Danh mục chung -> Đợt xét duyệt  

giao diện danh sách hiển thị như sau: 

 

Hình 58:Màn hình hiển thị danh sách đợt xét duyệt 

- Để thêm mới, trên giao diện danh sách người dùng chọn nút  giao 

diện thêm mới hiển thị như sau: 
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Hình 59:Màn hình hiển thị chức năng thêm mới đợt xét duyệt 

+ Tại giao diện thêm mới, người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin bắt 

buộc được đánh dấu đỏ sau đó chọn  để lưu thông tin.  

-  Để Sửa thông tin, người dùng click vào tên của bản ghi hoặc chọn nút , 

sau đó nhập các thông tin chỉnh sửa và click   để lưu lại. 

 Lưu ý: Các trường có đường kẻ đỏ bên trái là thông tin bắt buộc nhập/chọn. 

- Để xóa bản ghi, trên giao diện danh sách, người dùng chọn bản ghi cần xóa 

và chọn nút chức năng , sau đó chọn Đồng ý để xác nhận xóa. 

- Để xóa nhiều bản ghi, trên giao diện danh sách đợt đăng ký, người dùng chọn 

các bản ghi cần xóa và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để 

xác nhận xóa. 

-  Để xuất danh sách, trên giao diện danh sách đợt nhập học, người dùng chọn 

những bản ghi cần xuất ra file excel và thực hiện: 

+  Chọn nút   để xuất các bản ghi đã chọn. 
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1.18.5. Điều kiện xét duyệt 

Mô tả chức năng: Quản lý danh mục điều kiện xét duyệt  

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Danh mục chung -> Điều kiện xét 

duyệt  giao diện danh sách hiển thị như sau: 

 

Hình 60:Màn hình hiển thị danh sách điều kiện xét duyệt 

- Để thêm mới, trên giao diện danh sách người dùng chọn nút  giao 

diện thêm mới hiển thị như sau: 

 

Hình 61:Màn hình hiển thị chức năng thêm mới 

+ Tại giao diện thêm mới, người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin bắt 

buộc được đánh dấu đỏ sau đó chọn  để lưu thông tin.  

-  Để Sửa thông tin, người dùng click vào tên của bản ghi hoặc chọn nút , 

sau đó nhập các thông tin chỉnh sửa và click   để lưu lại. 
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 Lưu ý: Các trường có đường kẻ đỏ bên trái là thông tin bắt buộc nhập/chọn. 

- Để xóa bản ghi, trên giao diện danh sách, người dùng chọn bản ghi cần xóa 

và chọn nút chức năng , sau đó chọn Đồng ý để xác nhận xóa. 

- Để xóa nhiều bản ghi, trên giao diện danh sách đợt đăng ký, người dùng chọn 

các bản ghi cần xóa và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để 

xác nhận xóa. 

- Để xuất danh sách, trên giao diện danh sách đợt nhập học, người dùng chọn 

những bản ghi cần xuất ra file excel và thực hiện: 

+ Chọn nút   để xuất các bản ghi đã chọn. 

1.18.6. Loại quyết định 

Mô tả chức năng: Quản lý danh mục loại quyết đinh  

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Danh mục chung -> loại quyết định 

giao diện danh sách hiển thị như sau: 

 

Hình 62:Màn hình hiển thị danh sách loại quyết định 

- Để thêm mới, trên giao diện danh sách người dùng chọn nút  giao 

diện thêm mới hiển thị như sau: 
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Hình 63:Màn hình hiển thị chức năng thêm mới 

+  Tại giao diện thêm mới, người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin bắt 

buộc được đánh dấu đỏ sau đó chọn  để lưu thông tin.  

- Để Sửa thông tin, người dùng click vào tên của bản ghi hoặc chọn nút , 

sau đó nhập các thông tin chỉnh sửa và click   để lưu lại. 

 Lưu ý: Các trường có đường kẻ đỏ bên trái là thông tin bắt buộc nhập/chọn. 

-  Để xóa bản ghi, trên giao diện danh sách, người dùng chọn bản ghi cần xóa 

và chọn nút chức năng , sau đó chọn Đồng ý để xác nhận xóa. 

- Để xóa nhiều bản ghi, trên giao diện danh sách đợt đăng ký, người dùng chọn 

các bản ghi cần xóa và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để 

xác nhận xóa. 

-  Để xuất danh sách, trên giao diện danh sách đợt nhập học, người dùng chọn 

những bản ghi cần xuất ra file excel và thực hiện: 

+  Chọn nút   để xuất các bản ghi đã chọn. 
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1.18.7. Loại giấy tờ 

Mô tả chức năng: Quản lý danh mục loại giấy tờ  

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Danh mục chung -> Loại giấy tờ  

giao diện danh sách hiển thị như sau: 

 

Hình 64:Màn hình hiển thị danh sách loại giấy tờ 

- Để thêm mới, trên giao diện danh sách người dùng chọn nút  giao 

diện thêm mới hiển thị như sau: 

 

Hình 65:Màn hình hiển thị chức năng thêm mới 

+  Tại giao diện thêm mới, người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin bắt 

buộc được đánh dấu đỏ sau đó chọn  để lưu thông tin.  
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- Để Sửa thông tin, người dùng click vào tên của bản ghi hoặc chọn nút , 

sau đó nhập các thông tin chỉnh sửa và click   để lưu lại. 

 Lưu ý: Các trường có đường kẻ đỏ bên trái là thông tin bắt buộc nhập/chọn. 

-  Để xóa bản ghi, trên giao diện danh sách, người dùng chọn bản ghi cần xóa 

và chọn nút chức năng , sau đó chọn Đồng ý để xác nhận xóa. 

-  Để xóa nhiều bản ghi, trên giao diện danh sách đợt đăng ký, người dùng chọn 

các bản ghi cần xóa và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để 

xác nhận xóa. 

-  Để xuất danh sách, trên giao diện danh sách đợt nhập học, người dùng chọn 

những bản ghi cần xuất ra file excel và thực hiện: 

+  Chọn nút   để xuất các bản ghi đã chọn. 

1.18.8. Thành phần hồ sơ 

Mô tả chức năng: Quản lý danh mục thành phân hồ sơ   

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Danh mục chung -> thành phần 

hồ sơ  giao diện danh sách hiển thị như sau: 

 

Hình 66:Màn hình hiển thị danh sách thành phần hồ sơ 
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-  Để thêm mới, trên giao diện danh sách người dùng chọn nút  giao 

diện thêm mới hiển thị như sau: 

 

Hình 67:Màn hình hiển thị chức năng thêm mới thành phần hồ sơ 

+ Tại giao diện thêm mới, người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin bắt 

buộc được đánh dấu đỏ sau đó chọn  để lưu thông tin.  

- Để Sửa thông tin, người dùng click vào tên của bản ghi hoặc chọn nút , 

sau đó nhập các thông tin chỉnh sửa và click   để lưu lại. 

 Lưu ý: Các trường có đường kẻ đỏ bên trái là thông tin bắt buộc nhập/chọn. 

- Để xóa bản ghi, trên giao diện danh sách, người dùng chọn bản ghi cần xóa 

và chọn nút chức năng , sau đó chọn Đồng ý để xác nhận xóa. 

- Để xóa nhiều bản ghi, trên giao diện danh sách đợt đăng ký, người dùng chọn 

các bản ghi cần xóa và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để 

xác nhận xóa. 

- Để xuất danh sách, trên giao diện danh sách đợt nhập học, người dùng chọn 

những bản ghi cần xuất ra file excel và thực hiện: 
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+  Chọn nút   để xuất các bản ghi đã chọn. 

1.18.9. Đối tượng đào tạo 

Mô tả chức năng: Quản lý danh mục đối tượng đào tạo  

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Danh mục chung -> Đối tượng đào 

tạo  giao diện danh sách hiển thị như sau: 

 

Hình 68:Màn hình hiển thị danh sách đối tượng đào tạo 

- Để thêm mới, trên giao diện danh sách người dùng chọn nút  giao 

diện thêm mới hiển thị như sau: 

 

Hình 69:Màn hình hiển thị chức năng thêm mới 

+ Tại giao diện thêm mới, người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin bắt 

buộc được đánh dấu đỏ sau đó chọn  để lưu thông tin.  
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- Để Sửa thông tin, người dùng click vào tên của bản ghi hoặc chọn nút , 

sau đó nhập các thông tin chỉnh sửa và click   để lưu lại. 

 Lưu ý: Các trường có đường kẻ đỏ bên trái là thông tin bắt buộc nhập/chọn. 

- Để xóa bản ghi, trên giao diện danh sách, người dùng chọn bản ghi cần xóa 

và chọn nút chức năng , sau đó chọn Đồng ý để xác nhận xóa. 

- Để xóa nhiều bản ghi, trên giao diện danh sách đợt đăng ký, người dùng chọn 

các bản ghi cần xóa và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để 

xác nhận xóa. 

- Để xuất danh sách, trên giao diện danh sách đợt nhập học, người dùng chọn 

những bản ghi cần xuất ra file excel và thực hiện: 

+ Chọn nút   để xuất các bản ghi đã chọn. 

1.18.10. Hình thức tuyển sinh 

Mô tả chức năng: Quản lý danh mục hình thức tuyển sinh  

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Danh mục chung -> Hình thức 

tuyển sinh  giao diện danh sách hiển thị như sau: 

 

Hình 70:Màn hình hiển thị danh sách hình thức tuyển sinh 
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- Để thêm mới, trên giao diện danh sách người dùng chọn nút  giao 

diện thêm mới hiển thị như sau: 

 

Hình 71:Màn hình hiển thị chức năng thêm mới 

+  Tại giao diện thêm mới, người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin bắt 

buộc được đánh dấu đỏ sau đó chọn  để lưu thông tin.  

- Để Sửa thông tin, người dùng click vào tên của bản ghi hoặc chọn nút , 

sau đó nhập các thông tin chỉnh sửa và click   để lưu lại. 

 Lưu ý: Các trường có đường kẻ đỏ bên trái là thông tin bắt buộc nhập/chọn. 

- Để xóa bản ghi, trên giao diện danh sách, người dùng chọn bản ghi cần xóa 

và chọn nút chức năng , sau đó chọn Đồng ý để xác nhận xóa. 

- Để xóa nhiều bản ghi, trên giao diện danh sách đợt đăng ký, người dùng chọn 

các bản ghi cần xóa và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để 

xác nhận xóa. 

- Để xuất danh sách, trên giao diện danh sách đợt nhập học, người dùng chọn 

những bản ghi cần xuất ra file excel và thực hiện: 

+ Chọn nút   để xuất các bản ghi đã chọn. 
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1.18.11. Đối tượng ưu tiên 

Mô tả chức năng: Quản lý danh mục đối tượng ưu tiên  

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Danh mục chung -> Đối tượng ưu 

tiên  giao diện danh sách hiển thị như sau: 

 

Hình 72:Màn hình hiển thị danh sách đối tượng ưu tiên 

- Để thêm mới, trên giao diện danh sách người dùng chọn nút  giao 

diện thêm mới hiển thị như sau: 

 

Hình 73:Màn hình hiển thị chức năng thêm mới đối tượng ưu tiên 
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+  Tại giao diện thêm mới, người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin bắt 

buộc được đánh dấu đỏ sau đó chọn  để lưu thông tin.  

-  Để Sửa thông tin, người dùng click vào tên của bản ghi hoặc chọn nút , 

sau đó nhập các thông tin chỉnh sửa và click   để lưu lại. 

 Lưu ý: Các trường có đường kẻ đỏ bên trái là thông tin bắt buộc nhập/chọn. 

- Để xóa bản ghi, trên giao diện danh sách, người dùng chọn bản ghi cần xóa 

và chọn nút chức năng , sau đó chọn Đồng ý để xác nhận xóa. 

-  Để xóa nhiều bản ghi, trên giao diện danh sách đợt đăng ký, người dùng chọn 

các bản ghi cần xóa và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để 

xác nhận xóa. 

- Để xuất danh sách, trên giao diện danh sách đợt nhập học, người dùng chọn 

những bản ghi cần xuất ra file excel và thực hiện: 

+ Chọn nút   để xuất các bản ghi đã chọn. 

1.18.12. Đối tượng tuyển sinh 

Mô tả chức năng: Quản lý danh mục đối tượng chuyển sinh  

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Danh mục chung -> Đối tượng 

tuyển sinh  giao diện danh sách hiển thị như sau: 
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Hình 74:Màn hình hiển thị danh sách đối tượng tuyển sinh 

- Để thêm mới, trên giao diện danh sách người dùng chọn nút  giao 

diện thêm mới hiển thị như sau: 

 

Hình 75:Màn hình hiển thị chức năng thêm mới đối tượng tuyển sinh 

+  Tại giao diện thêm mới, người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin bắt 

buộc được đánh dấu đỏ sau đó chọn  để lưu thông tin.  

- Để Sửa thông tin, người dùng click vào tên của bản ghi hoặc chọn nút , 

sau đó nhập các thông tin chỉnh sửa và click   để lưu lại. 

 Lưu ý: Các trường có đường kẻ đỏ bên trái là thông tin bắt buộc nhập/chọn. 
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-  Để xóa bản ghi, trên giao diện danh sách, người dùng chọn bản ghi cần xóa 

và chọn nút chức năng , sau đó chọn Đồng ý để xác nhận xóa. 

- Để xóa nhiều bản ghi, trên giao diện danh sách đợt đăng ký, người dùng chọn 

các bản ghi cần xóa và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để 

xác nhận xóa. 

- Để xuất danh sách, trên giao diện danh sách đợt nhập học, người dùng chọn 

những bản ghi cần xuất ra file excel và thực hiện: 

+  Chọn nút   để xuất các bản ghi đã chọn. 

1.18.13. Đơn vị liên kết 

Mô tả chức năng: Quản lý danh mục đơn vị liên kết  

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Danh mục chung -> Đơn vị liên kết  

giao diện danh sách hiển thị như sau: 

 

Hình 76:Màn hình hiển thị danh sách các đơn vị liên kết 

- Để thêm mới, trên giao diện danh sách người dùng chọn nút  giao 

diện thêm mới hiển thị như sau: 
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Hình 77:Màn hình hiển thị chức năng thêm mới đơn vị liên kết 

+ Tại giao diện thêm mới, người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin bắt 

buộc được đánh dấu đỏ sau đó chọn  để lưu thông tin.  

- Để Sửa thông tin, người dùng click vào tên của bản ghi hoặc chọn nút , 

sau đó nhập các thông tin chỉnh sửa và click   để lưu lại. 

 Lưu ý: Các trường có đường kẻ đỏ bên trái là thông tin bắt buộc nhập/chọn. 

- Để xóa bản ghi, trên giao diện danh sách, người dùng chọn bản ghi cần xóa 

và chọn nút chức năng , sau đó chọn Đồng ý để xác nhận xóa. 

-  Để xóa nhiều bản ghi, trên giao diện danh sách đợt đăng ký, người dùng chọn 

các bản ghi cần xóa và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để 

xác nhận xóa. 

 - Để xuất danh sách, trên giao diện danh sách đợt nhập học, người dùng chọn 

những bản ghi cần xuất ra file excel và thực hiện: 

 + Chọn nút   để xuất các bản ghi đã chọn. 
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1.18.14. Trạng thái người học 

Mô tả chức năng: Quản lý danh mục trạng thái người học  

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Danh mục chung -> Trạng thái 

người học  giao diện danh sách hiển thị như sau: 

 

Hình 78:Màn hình hiển thị danh sách người học-trạng thái 

- Để thêm mới, trên giao diện danh sách người dùng chọn nút  giao 

diện thêm mới hiển thị như sau: 

 

Hình 79:Màn hình hiển thị chức năng thêm mới 
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+ Tại giao diện thêm mới, người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin bắt 

buộc được đánh dấu đỏ sau đó chọn  để lưu thông tin.  

- Để Sửa thông tin, người dùng click vào tên của bản ghi hoặc chọn nút , 

sau đó nhập các thông tin chỉnh sửa và click   để lưu lại. 

 Lưu ý: Các trường có đường kẻ đỏ bên trái là thông tin bắt buộc nhập/chọn. 

- Để xóa bản ghi, trên giao diện danh sách, người dùng chọn bản ghi cần xóa 

và chọn nút chức năng , sau đó chọn Đồng ý để xác nhận xóa. 

-  Để xóa nhiều bản ghi, trên giao diện danh sách đợt đăng ký, người dùng chọn 

các bản ghi cần xóa và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để 

xác nhận xóa. 

-  Để xuất danh sách, trên giao diện danh sách đợt nhập học, người dùng chọn 

những bản ghi cần xuất ra file excel và thực hiện: 

+ Chọn nút   để xuất các bản ghi đã chọn. 

1.18.15. Hình thức kỷ luật 

Mô tả chức năng: Quản lý danh mục hình thức kỷ luật  

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Danh mục chung -> Hình thức kỷ 

luật  giao diện danh sách hiển thị như sau: 
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Hình 80:Màn hình hiển thị danh sách hình thức xử lý 

  

- Để thêm mới, trên giao diện danh sách người dùng chọn nút  giao 

diện thêm mới hiển thị như sau: 

 

Hình 81:Màn hình hiển thị chức năng thêm mới 

+ Tại giao diện thêm mới, người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin bắt 

buộc được đánh dấu đỏ sau đó chọn  để lưu thông tin.  



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 67 DANH MỤC CHUNG 

Phân hệ Quản lý người học 

- Để Sửa thông tin, người dùng click vào tên của bản ghi hoặc chọn nút , 

sau đó nhập các thông tin chỉnh sửa và click   để lưu lại. 

 Lưu ý: Các trường có đường kẻ đỏ bên trái là thông tin bắt buộc nhập/chọn. 

- Để xóa bản ghi, trên giao diện danh sách, người dùng chọn bản ghi cần xóa 

và chọn nút chức năng , sau đó chọn Đồng ý để xác nhận xóa. 

-  Để xóa nhiều bản ghi, trên giao diện danh sách đợt đăng ký, người dùng chọn 

các bản ghi cần xóa và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để 

xác nhận xóa. 

-  Để xuất danh sách, trên giao diện danh sách đợt nhập học, người dùng chọn 

những bản ghi cần xuất ra file excel và thực hiện: 

+  Chọn nút   để xuất các bản ghi đã chọn. 

1.18.16. Khu vực 

Mô tả chức năng: Quản lý danh mục khu vực  

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Danh mục chung -> Khu vực  giao 

diện danh sách hiển thị như sau: 

 

Hình 82:Màn hình hiển thị danh sách khu vực 
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-  Để thêm mới, trên giao diện danh sách người dùng chọn nút  giao 

diện thêm mới hiển thị như sau: 

 

Hình 83:Màn hình hiển thị chức năng thêm mới 

+ Tại giao diện thêm mới, người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin bắt 

buộc được đánh dấu đỏ sau đó chọn  để lưu thông tin.  

- Để Sửa thông tin, người dùng click vào tên của bản ghi hoặc chọn nút , 

sau đó nhập các thông tin chỉnh sửa và click   để lưu lại. 

 Lưu ý: Các trường có đường kẻ đỏ bên trái là thông tin bắt buộc nhập/chọn. 

- Để xóa bản ghi, trên giao diện danh sách, người dùng chọn bản ghi cần xóa 

và chọn nút chức năng , sau đó chọn Đồng ý để xác nhận xóa. 

- Để xóa nhiều bản ghi, trên giao diện danh sách đợt đăng ký, người dùng chọn 

các bản ghi cần xóa và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để 

xác nhận xóa. 

- Để xuất danh sách, trên giao diện danh sách đợt nhập học, người dùng chọn 

những bản ghi cần xuất ra file excel và thực hiện: 

+  Chọn nút   để xuất các bản ghi đã chọn. 
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1.18.17. Cây quyết định 

Mô tả chức năng: Quản lý danh mục cây quyết định  

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Danh mục chung -> Cây quyết 

định  giao diện danh sách hiển thị như sau: 

 

Hình 84:Màn hình hiển thị danh sách cây quyết định 

- Để thêm mới, trên giao diện danh sách người dùng chọn nút  giao 

diện thêm mới hiển thị như sau: 

 

Hình 85:Màn hình hiển thị chức năng thêm mới 
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+ Tại giao diện thêm mới, người dùng chọn và tạo theo tooltip của hệ thống 

chọn  để lưu thông tin, chọn  để hủy bỏ không lưu bản 

ghi .  

- Để Sửa thông tin, người dùng click vào tên của bản ghi hoặc chọn nút , 

sau đó nhập các thông tin chỉnh sửa và click   để lưu lại. 

 Lưu ý: Các trường có đường kẻ đỏ bên trái là thông tin bắt buộc nhập/chọn. 

- Để xóa bản ghi, trên giao diện danh sách, người dùng chọn bản ghi cần xóa 

và chọn nút chức năng , sau đó chọn Đồng ý để xác nhận xóa. 

-  Để xóa nhiều bản ghi, trên giao diện danh sách đợt đăng ký, người dùng chọn 

các bản ghi cần xóa và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để 

xác nhận xóa. 

1.18.18. Quy ước mã sinh viên  

Mô tả chức năng: Quản lý danh mục quy ước cách tạo mã sinh viên 

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Danh mục chung -> Quy ước mã 

sinh viên giao diện danh sách hiển thị như sau: 

 

Hình 86:Màn hình hiển thị quy ước cấp mã người học 
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-  Để thêm mới, trên giao diện danh sách người dùng chọn nút  giao 

diện thêm mới hiển thị như sau: 

 

Hình 87:Màn hình hiển thị chức năng thêm mới quy ước mã người học 

+ Tại giao diện thêm mới, người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin bắt 

buộc được đánh dấu đỏ sau đó chọn  để lưu thông tin.  

-  Để Sửa thông tin, người dùng click vào tên của bản ghi hoặc chọn nút , 

sau đó nhập các thông tin chỉnh sửa và click   để lưu lại. 

 Lưu ý: Các trường có đường kẻ đỏ bên trái là thông tin bắt buộc nhập/chọn. 

- Để xóa bản ghi, trên giao diện danh sách, người dùng chọn bản ghi cần xóa 

và chọn nút chức năng , sau đó chọn Đồng ý để xác nhận xóa. 

- Để xóa nhiều bản ghi, trên giao diện danh sách đợt đăng ký, người dùng chọn 

các bản ghi cần xóa và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để 

xác nhận xóa. 

- Để xuất danh sách, trên giao diện danh sách đợt nhập học, người dùng chọn 

những bản ghi cần xuất ra file excel và thực hiện: 
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+ Chọn nút   để xuất các bản ghi đã chọn. 

1.18.19. Mẫu in nhập học 

Mô tả chức năng: Quản lý danh mục mẫu in giấy báo nhập học  

Trên menu trái, người dùng chọn chức năng Danh mục chung -> Mẫu in nhập 

học  giao diện danh sách hiển thị như sau: 

 

Hình 88:Màn hình hiển thị danh sách cấu hình mẫu in nhập học 

-  Để thêm mới, trên giao diện danh sách người dùng chọn nút  giao 

diện thêm mới hiển thị như sau: 
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Hình 89:Màn hình hiển thị chức năng thêm mới cấu hình 

+  Tại giao diện thêm mới, người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin bắt 

buộc được đánh dấu đỏ sau đó chọn  để lưu thông tin.  

- Để Sửa thông tin, người dùng click vào tên của bản ghi hoặc chọn nút , 

sau đó nhập các thông tin chỉnh sửa và click   để lưu lại. 

 Lưu ý: Các trường có đường kẻ đỏ bên trái là thông tin bắt buộc nhập/chọn. 

- Để xóa bản ghi, trên giao diện danh sách, người dùng chọn bản ghi cần xóa 

và chọn nút chức năng , sau đó chọn Đồng ý để xác nhận xóa. 

-  Để xóa nhiều bản ghi, trên giao diện danh sách đợt đăng ký, người dùng chọn 

các bản ghi cần xóa và chọn nút chức năng  , sau đó chọn Đồng ý để 

xác nhận xóa. 

-  Để xuất danh sách, trên giao diện danh sách đợt nhập học, người dùng chọn 

những bản ghi cần xuất ra file excel và thực hiện: 

+ Chọn nút   để xuất các bản ghi đã chọn. 
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