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(dành cho trường THCS)
I. Mục đích, yêu cầu
Hướng dẫn này dành cho Quản trị viên trường THCS thực hiện quản lý nhân sự
chuyển đi, tiếp nhận nhân sự chuyển đến trên CSDL ngành GD&ĐT.
Toàn bộ quy trình được thực hiện tại học kỳ I năm học 2021-2022 sau khi nhà trường
thực hiện chức năng chuyển hồ sơ lên năm học mới.
Để dữ liệu năm học mới được đầy đủ và chính xác, yêu cầu nhà trường cần tham
khảo và thực hiện đầy đủ theo trình tự của hướng dẫn này.
(Trong hướng dẫn có sử dụng một số hình ảnh ở bậc học khác, tuy nhiên nhà trường thao
tác hoàn toàn tương tự).
II. Các chức năng phần mềm liên quan
Phần mềm

Danh mục

Tiểu mục

6. Tổng kết

6.6. Chuyển hồ sơ lên năm học mới

3. Nhân sự

3.8. Quản lý biến động nhân sự

Quản lý giáo dục THCS

III. Quy trình thực hiện
3.1. Đăng nhập
Bước 1: Mở trình duyệt web firefox 3.5 trở lên (hoặc Internet Explorer 7.0, Chrome).
Bước 2: Giáo viên đăng nhập theo địa chỉ http://csdl.cantho.edu.vn
Bước 3: Chọn vào ô phân hệ [Quản lý giáo dục THCS] và nhập đầy đủ các thông
tin tại Đăng nhập hệ thống.
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Bước 4: Kích nút [Đăng nhập]
Lưu ý: Quản trị viên quên mật khẩu đăng nhập báo trực tiếp cán bộ phụ trách CSDL của
Phòng GD&ĐT để được cấp hoặc sử dụng chức năng [Quên mật khẩu] tại giao diện đăng
nhập. Email để lấy mật khẩu phải là email quản trị viên đã khai báo thông tin trước đó với
Phòng GD&ĐT.
3.2. Chuyển hồ sơ nhân sự lên năm học mới.
Mô tả: Để thực hiện xét duyệt nhân sự chuyển đi, QTV cần thực hiện trước chức
năng sao chép dữ liệu hồ sơ nhân sự của năm học cũ lên năm học mới.
(Đơn vị nào đã thực hiện chức năng này, vui lòng bỏ qua hướng dẫn và thao tác tiếp mục
3.3. Quản lý biến động nhân sự trong hướng dẫn).
Các bước thực hiện:
Bước 1: Tại phần mềm [Quản lý giáo dục THCS] kích chọn 6. Tổng kết/6.6.
Chuyển hồ sơ lên năm học mới.

Bước 2: Chọn tab 1. Chuyển hồ sơ nhân sự sang năm học mới và kích [Thực hiện
sao chép nhân sự].

3.3. Quản lý biến động nhân sự
Mô tả: Chức năng này hướng dẫn QTV thực hiện xét duyệt nhân sự chuyển đi, tiếp
nhận nhân sự chuyển đến.
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3.3.1. Thông tin nhân sự chuyển đi
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường quản lý, xét duyệt danh sách nhân sự
chuyển đi.
Các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Thay đổi trạng thái nhân sự tại phần mềm [Quản lý giáo dục THCS]/ 3.
Nhân sự/ 3.1 Hồ sơ nhân sự/ 3.1.1 Quản lý hồ sơ nhân sự.

Bước 2: Thực hiện xét duyệt nhân sự chuyển đi tại [Quản lý giáo dục THCS], kích
vào danh mục 3.Nhân sự/ 3.8. Quản lý biến động nhân sự/ 3.8.2. Xét duyệt nhân sự
chuyển đi.
Bước 3: Kích biểu tượng

để mở chi tiết hồ sơ nhân sự chuyển đi cần xét duyệt.
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Bước 4: Nhập đầy đủ các thông tin: Chuyển đến, Chuyển đến Tỉnh/Thành phố,
Chuyển đến cấp học, Chuyển đến Quận/Huyện, Chuyển đến trường và tích chọn Xác
nhận nhân sự chuyển đi.

Bước 5: Kích nút [Cập nhật] để lưu dữ liệu.
- Chuyển đến cấp học: Chọn cấp học của trường nhân sự chuyển đến.
- Chuyển đến trường: Chọn thông tin trường nhân sự chuyển đến
- Xác nhận nhân sự chuyển đi: Tích lựa chọn này để xác nhận nhân sự chuyển đi.
3.3.2. Tiếp nhận nhân sự chuyển đến
Mô tả: Chức năng này hướng dẫn quản trị viên thực hiện tiếp nhận hồ sơ nhân sự
chuyển đến từ trường khác.
Các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Tại phần mềm [Quản lý giáo dục THCS], kích vào danh mục 3. Hồ sơ
nhân sự/ 3.8. Quản lý biến động nhân sự/ 3.8.1. Tiếp nhận, xét duyệt nhân sự chuyển
đến.
Bước 2: Kích biểu tượng
chuyển đến cần tiếp nhận

tại thông tin [Thao tác] để mở chi tiết hồ sơ nhân sự
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Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin: Ngày chuyển đến, số quyết định, ngày quyết định,
và tích chọn Xác nhận nhân sự chuyển đến.

Bước 4: Kích nút Tiếp nhận chuyển đến để lưu dữ liệu.

3.4. Đăng xuất tài khoản
Mô tả: Sau khi hoàn thành các công việc trên phần mềm, QTV thực hiện đăng xuất
tài khoản để đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu.
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