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GIỚI THIỆU CHUNG 

Phần mềm hoạch định nguồn lực nhà trường SRP là công cụ hỗ trợ hữu hiệu, toàn diện, đáp ứng được 

trên 90% khối lượng công việc của nhà trường, giúp nhà trường và các cơ sở đào tạo giải quyết khối 

lượng công việc một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời. 

Mục tiêu phát triển phần mềm hoạch định nguồn lực nhà trường SRP nhằm cải tiến quy trình nghiệp vụ 

giáo dục theo hướng ứng dụng CNTT, giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ 

và điều hành của các nhà trường và các cơ sở đào tạo, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm, hiệu 

quả, đồng thời hình thành một số cơ sở dữ liệu về lĩnh vực giáo dục để cung cấp thông tin phục vụ điều 

hành của các cấp chính quyền,  phục vụ công tác quản lý và hoạch định nguồn lực nhà trường của ngành 

Giáo dục Việt Nam. 

Phần mềm hoạch định nguồn lực nhà trường SRP được xây dựng trên nền tảng công nghệ mới nhất 

của Microsoft, theo xu hướng điện toán đám mây, dữ liệu được lưu trữ tại các trung tâm dữ liệu, có 

thể truy cập bất kỳ đâu chỉ cần kết nối internet. 

Đối với các đơn vị quản lý, khi sử dụng phần mềm hoạch định nguồn lực nhà trường SRP sẽ  tổng hợp 

được báo cáo về tình hình dạy và học trên toàn địa bàn, có thể tích hợp, thống kê dữ liệu và nhận báo cáo 

của tất cả các đơn vị trong ngành. 

Từ nhu cầu thức tế phần mềm hoạch định nguồn lực nhà trường đã được xây dựng với đầy đủ các phần 

mềm  sau: 

1. Phần mềm  Quản lý học tập 

2. Phần mềm  Quản lý thư viện trường học 

3. Phần mềm  Quản lý thiết bị trường học 

4. Phần mềm  Ngân hàng câu hỏi 

5. Phần mềm  Quản lý đề thi 

6. Phần mềm  Kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường 

Cuốn sách “Hướng dẫn sử dụng phần mềm hoạch định nguồn lực nhà trường SRP” được biên soạn 

nhằm phục vụ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trường học có trang bị phần mềm hoạch định nguồn lực 

nhà trường SRP có thể sử dụng tối ưu nhất các chức năng mà phần mềm cung cấp. 

Khi biên soạn cuốn tài liệu này, chúng tôi đã cố gắng cụ thể hóa mục đích và cách thức thực hiện đối với 

từng chức năng để người sử dụng dễ dàng thực hiện. Song để đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, phần mềm 

thường xuyên được nâng cấp, cập nhật. Vì vậy, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của người sử 
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dụng để cuốn tài liệu này ngày càng hoàn thiện và thiết thực hơn, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý 

giáo dục của cơ quan, tổ chức, đơn vị.  

Nhân dịp này, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến hàng trăm cán bộ, giáo viên từ các tỉnh thành trong cả 

nước đã cộng tác, giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng thành công Hệ thống phần mềm SRP. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh cần được hỗ trợ, giải đáp, các cơ quan, tổ chức vui 

lòng liên hệ: 

Trung tâm Chăm sóc khách hàng – Công ty cổ phần BuCA 

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà MD complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Hà Nội 

Hotline: 19006419 - 0988.069.074 

Fax: 04 3754 9691 

Email: hotro@buca.vn hoặc tuvan@buca.vn  

Website: http://buca.vn 
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QUY TRÌNH NHẬP LIỆU PHẦN MỀM  

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG 

I. Truy cập phần mềm 

Để sử dụng phần mềm, NSD truy cập theo các bước sau: 

Bước 1: Mở trình duyệt Firefox, Chrome, Coccoc 

Bước 2: Nhập đường link: srp.edu.vn , nhấn nút <<Đăng nhập>> 

Bước 3: Nhập tên đăng nhập, mật khẩu; sau đó nhấn nút <<Đăng nhập>> 

II. Khởi tạo cơ sở dữ liệu. 

Sau khi đăng nhập phần mềm, lần đầu tiên NSD bắt đầu khai báo các thông tin hệ thống sau: 

  Tạo mới năm làm việc: Hệ thống >> Năm làm việc 

   Khai báo tham số hệ thống: Hệ thống >> Khai báo tham số hệ thống 

  Khai báo tổ bộ môn: Hệ thống >> Tổ bộ môn 

  Khai báo Hồ sơ cán bộ: Hệ thống >> Hồ sơ cán bộ 

  Khai báo chức vụ cho cán bộ: Hệ thống >> Chức vụ 

  Khai báo hệ số lương cho cán bộ: Hệ thống >> Hệ số lương 

  Tạo tài khoản người dùng: Hệ thống >> Tài khoản cán bộ 

III. Quy trình thực hiện tự đánh giá. 

NSD thực hiện theo quy trình sau: 

Khâu 1: Giai đoạn chuẩn bị 

Thư ký hội đồng sẽ thu thập các thông tin đầu vào bao gồm: 

1.  Cơ sở dữ liệu của đơn vị. 

  Thông tin chung về đơn vị: CSDL nhà trường >> Thông tin chung về đơn vị 

  Thông tin chung về lớp học: CSDL nhà trường >> Thông tin chung về số lớp, số nhóm mẫu 

giáo 

  Thông tin về phòng học: CSDL nhà trường >> Thông tin chung về phòng học 

  Thông tin cán bộ năm hiện tại: CSDL nhà trường >> Thông tin chung về cán bộ giáo viên 

năm hiện tại 

  Thông tin cán bộ giáo viên các năm: CSDL nhà trường >> Thông tin chung về cán bộ giáo 

viên các năm 

  Khai báo thông tin học sinh: CSDL nhà trường >> Thông tin chung về trẻ em 
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2.  Khai báo danh mục viết tắt: Thông tin TĐG >> Khai báo danh mục viết tắt 

3.  Khai báo thông tin lập quyết định tự đánh giá (TĐG): Thông tin TĐG >> Khai báo thông 

tin lập quyết định tự đánh giá 

4.  Khai báo thông tin lập kế hoạch tự đánh giá: Thông tin TĐG >> Khai báo thông tin lập kế 

hoạch tự đánh giá 

5. Khai báo thông tin danh sách nhóm công tác: Thông tin TĐG >> Danh sách nhóm công tác 

6.  Khai báo thông tin danh sách hội đồng tự đánh giá: Thông tin TĐG >> Danh sách hội đồng 

tự đánh giá 

7.  Khai báo thông tin các nguồn lực huy động của trường: Thông tin TĐG >> Các nguồn lực 

huy động của trường 

8.  Khai báo thông tin kế hoạch minh chứng: Thông tin TĐG >> Kế hoạch minh chứng của 

trường 

9.  Khai báo thông tin kế hoạch thực hiện: Thông tin TĐG >> Kế hoạch thực hiện của trường 

10. Khai báo thông tin phân công tự đánh giá của trường: Thông tin TĐG >> Phân công tự 

đánh giá của trường 

11. Lập danh mục mã hóa minh chứng: Thông tin TĐG >> Khai báo danh mục mã hóa minh 

chứng 

Kết quả đầu ra của chương trình:  

1.  QĐ thành lập hội đồng TĐG. 

2.  Kế hoạch tự đánh giá. 

3.  Danh mục minh chứng 

Khâu 2: TKHĐ phân công cho các TVHĐ hoặc TKHĐ trực tiếp thực hiện tự đánh giá theo 

các tiêu chí, tiêu chuẩn. và lập kế hoạch cải tiến chất lượng 

1. Cập nhật nội dung tự đánh giá 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Đánh giá tiêu chuẩn, tiêu chí 

Bước 2: Chọn đến từng nội dung đánh giá, sau đó nhấn nút <<Cập nhật nội dung >> 

Bước 3: Để xem nội dung gợi ý nhấn nút <<Xem nội dung gợi ý>>, sau khi bổ sung thông tin 

nhấn nút <<Lưu>> 
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2.Cập nhật kế hoạch cải tiến chất lượng: Kế hoạch cải tiến chất lượng được lấy từ nội dung “Kế 

hoạch cải tiến” trong quá trình tự đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn. Sau đó NSD vào bổ sung tiến 

độ cải tiến chất lượng theo các khoảng thời gian 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Cập nhật kế hoạch cải tiến chất lượng 

Bước 2: Chọn đến từng bản ghi, nhấn nút <<Cập nhật>> 

Bước 3: Bổ sung các thông tin cần thiết, sau đó nhấn nút <<Lưu>> 

Kết quả đầu ra: 

1.  Phiếu đánh giá tiêu chí. 

2.  Thống kê kết quả tự đánh giá. 

3.  Kế hoạch cải tiến chất lượng. 

4.  Báo cáo tự đánh giá. 

5.  Báo cáo tổng hợp tự đánh giá. 

Khâu 3: TKHĐ tổng hợp và rà soát lại toàn bộ quá trình tự đánh giá sau đó thực hiện thao 

tác  
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PHẦN I: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM  KĐCL GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG 

Phần mềm  Kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường được Công ty Cổ phần BuCA xây dựng và 

phát triển từ năm 2015. Phần mềm  này được xây dựng trên nền tảng công nghệ mới nhất của 

Microsoft, theo xu hướng điện toán đám mây, dữ liệu được lưu trữ tại các trung tâm dữ liệu, có thể 

truy cập bất kỳ đâu chỉ cần kết nối internet. 

Các thông tư, công văn áp dựng xây dựng phần mềm hỗ trợ kiểm định chất lượng giáo dục nhà 

trường 

 

Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công 

nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học. 

  Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công 

nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông 

có nhiều cấp học. 

Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công 

nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non. 

 

  Công văn 46/KTKĐCLGD-KĐPT ban hành ngày 15 tháng 01 năm 2013: Xác định yêu cầu, 

gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung 

học. 

Những ưu điểm vượt trội của phần mềm  hỗ trợ kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường: 

  Cung cấp danh sách kế hoạch minh chứng phù hợp với từng cấp học để nhà trường có thể lên 

kế hoạch tìm kiếm minh chứng. 

  Tự động mã hóa minh chứng từ kế hoạch minh chứng vào các hộp một cách nhanh chóng, 

chính xác. 

  Cho phép tra cứu nội dung gợi ý đánh giá ở tất cả các nội dung 

  Tự động thống kê kết quả tự đánh giá, và đưa ra cấp độ đạt được của đơn vị 

  Theo dõi nhật ký, tiến độ cải tiến chất lượng giáo dục 

  Tự động chuyển đổi dữ liệu của đơn vị khi tạo năm làm việc mới 

  Kết xuất dữ liệu ra file hoặc kết xuất trực tiếp lên Server 

  Thống kê so sánh kết quả đánh giá ngoài với tự đánh giá 
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Công ty Cổ phần BuCA xin trân trọng cảm ơn các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm thực tế 

trong việc đánh giá chất lượng giáo dục đã tận tâm trợ giúp, tư vấn để hoàn thành hệ thống phần 

mềm này. 
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PHẦN II:  TỔNG QUAN PHẦN MỀM  

KIỀM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG 

1. Đăng nhập vào phần mềm  kiểm định chất lượng giáo dục. 

1.1. Đăng nhập vào phần mềm  kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường. 

Để đăng nhập vào phần mềm  kiểm định chất lượng giáo dục người sử dụng thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống SRP 

Bước 1.1:  Khởi động trình duyệt web (coc coc, mozilla firefox, google chrome). 

Bước 1.2: Nhập đường link truy nhập vào trong phần mềm srp.edu.vn, nhấn nút <<Đăng 

nhập>>. Trình duyệt sẽ tự động chuyển đến trang đăng nhập hệ thống. 

Bước 1.3: Nhập <<Tên đăng nhập>> và <<Mật khẩu>>, sau đó nhấn <<Đăng nhập>> 

 

Trình duyệt sẽ tự động chuyển đến giao diện trang danh sách phần mềm  như sau: 
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Bước 2: Lựa chọn phần mềm  kiểm định chất lượng giáo dục, chọn vào biểu tượng Đánh giá CLGD, 

sau đó nhấn nút <<Sử dụng>> 

 

Hệ thống chuyển về trang chủ của phần mềm  Kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường 
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1.2. Thoát khỏi phần mềm  Kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường 

Để thoát khỏi phần mềm  này người sử dụng thực hiện thao tác sau: 

Cách 1: Để thoát khỏi phần mềm  kiểm định chất lượng giáo dục nhưng vẫn nằm trong hệ thống 

SRP, người sử dụng nhấn vào nút Home , sau đó nhấn nút <<Xem tất cả>> để trở về trang chủ 

SRP hoặc chọn đến một phần mềm  khác cần thao tác tiếp. 

Cách 2: Để thoát khỏi hệ thống SRP, người sử dụng nhấn chuột vào biểu tượng thông tin người 

dùng, sau đó nhấn chọn <<Đăng xuất>> 

                                                    

2. Tổng quan giao diện phần mềm  Kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường 

 Các nhóm chức năng chính của chương trình sẽ được thể hiện trên thanh menu ngang. 
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Số lượng nhóm chức năng hiển thị trên thanh menu ngang sẽ phụ thuộc vào quyền mà người dùng 

đó được cấp quyền truy cập. 

Các nhóm chức năng chính trong chương trình: 

Bảng điều khiển: Cho phép người dùng kiểm tra được những thông tin chung về tiến độ thực hiện 

quá trình tự đánh giá của trường. 

Hệ thống: Cho phép người quản trị kiểm soát thông tin chung của hệ thống như Khai báo tham số 

hệ thống, Tổ bộ môn, Hồ sơ cán bộ, Tài khoản cán bộ... 

CSDL nhà trường: Để cập nhật thông tin dữ liệu của nhà trường. 

Thông tin TĐG: Để cập nhật dữ liệu phục vụ việc lập các báo cáo, văn bản theo yêu cầu của quá 

trình tự đánh giá. 

Kết quả đầu ra: Thống kê số liệu đánh giá, Thống kê minh chứng sử dụng, Kiểm tra, rà soát nội 

dung phân tích tiêu chí, xem Giấy chứng nhận trường đạt chuẩn. 

Báo cáo thống kê: Xem và in các báo cáo thống kê, Quyết định thành lập hội đồng đánh giá, Kế 

hoạch đánh giá, kết xuất để in các Phiếu đánh giá tiêu chí, lập Báo cáo tự đánh giá, Kết quả tự đánh 

giá và in Kế hoạch cải tiến chất lượng… 

 

 

PHẦN III: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT PHẦN MỀM   

HỖ TRỢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG 

1.  Hệ thống 

1.1.Khai báo tham số hệ thống. 

Việc khai báo tham số hệ thống cần phải thực hiện trước khi đánh giá, vì đây là nền tảng để hệ thống 

tự động thống kê kết quả đánh giá cho đơn vị nhà trường. 
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Bước 1: Vào Menu Hệ thống >>Khai báo tham số hệ thống. 

Bước 2: Nhập các chỉ tiêu cần chỉnh sửa tỷ lệ %, sau đó nhấn nút <<Cập nhật>>. 

Bước 3: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất thao tác. 

1.2. Năm làm việc 

Chức năng cho phép người sử dụng tạo mới một năm làm việc để thực hiện công việc tự đánh giá 

cho năm làm việc đó. 
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1.2.1.  Thêm mới năm làm việc 

Bước 1: Vào Menu Hệ thống >> Năm làm việc. 

Bước 2: Nhấn nút <<Thêm mới>> để thêm mới một năm làm việc. 

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin cần thiết: 

 Đối với năm học từ 2017-2018 trở về trước, NSD nhập các thông tin: Năm làm việc, Mô tả 

(nếu có) 

 Đối với các năm học từ 2018-2019 trở đi, NSD nhập các thông tin: Năm làm việc, Mô tả 

(Nếu có), Cấp độ cần đánh giá 

 Đối với cấp độ cần đánh giá, người sử dụng có thể lựa chọn từ Cấp độ 1-> cấp độ 4. Khi 

đó Bộ tiêu chuẩn tiêu chí, chỉ số để đánh giá cho năm học đó sẽ load theo cấp độ NSD 

chọn. 

Bước 4: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất. 

Ghi chú: 

Nếu như năm làm việc đã có dữ liệu, NSD tạo năm làm việc tiếp theo và muốn kế thừa dữ liệu 

của năm làm việc trước thì tích chọn . Dữ liệu được kế thừa từ năm làm việc 

trước bao gồm dữ liệu từ tất cả các chức năng trong cụm CSDL nhà trường và Thông tin TĐG 

Đối với các năm học từ 2018-2019 trở đi, khi kế thừa dữ liệu của năm làm việc trước sẽ lấy 

các chức năng của cụm CSDL nhà trường và Thông tin TĐG trừ các chức năng: Thông tin chung 

về đơn vị, Các nguồn lực huy động của trường, kế hoạch minh chứng của trường, Phân công tự 

đánh giá của trường, Đánh giá tiêu chuẩn tiêu chí, Cập nhật kế hoạch cải tiến chất lượng 
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Bước 5: Đẩy dữ liệu lên cấp trên 

Sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá trường thực hiện đẩy dữ liệu lên cấp trên để cấp quản lý 

kiểm tra được nội dung báo cáo. 

1.2.2.  Sửa thông tin năm làm việc 

Bước 1: Vào Menu Hệ thống >> Năm làm việc. 

Bước 2: Chọn đến năm học cần sửa, Nhấn nút <<Sửa>>  

Bước 3: Thay đổi thông tin mô tả của năm làm việc. 

Bước 4: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất. 

1.2.3. Xóa năm làm việc 

Bước 1: Vào Menu Hệ thống >> Năm làm việc. 

Bước 2: Chọn đến năm làm việc cần xóa, nhấn nút <<Xóa>> 

Bước 3: Xác nhận xóa năm làm việc, nhấn nút <<Xác nhận>> 

Ghi chú:  

Khi năm làm việc đã được đẩy dữ liệu lên cấp trên, thì NSD không thể xóa được năm học đó 

ra khỏi hệ thống. 

Người sử dụng muốn xóa các năm làm việc đã đẩy lên cấp trên cần chọn năm làm việc đó và 

nhấn nút <<Yêu cầu thu hồi dữ liệu>>. Yêu cầu này sẽ được gửi lên cấp Phòng Sở. Nếu cấp trên 

chấp nhận Đồng ý thu hồi dữ liệu thì checkbox Đẩy lên cấp trên, và Yêu cầu thu hồi dữ liệu sẽ 

reload lại và trở về trạng thái không được check. Khi đó, NSD có thể xóa năm làm việc đó đi. 

1.3. Tổ bộ môn 

 

Chức năng này dùng để khai báo thêm, sửa, xóa tổ bộ môn vào hệ thống. Các bước thao tác như 

sau: 
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 1.3.1 Thêm mới tổ bộ môn 

Bước 1: Vào Menu Hệ thống >> Tổ bộ môn. 

Bước 2: Nhấn nút <<Thêm mới>> để thêm mới một tổ bộ môn. 

Bước 3: Nhập thông tin mã tổ bộ môn, tên tổ bộ môn. 

Bước 4: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất. 

1.3.2.  Sửa thông tin tổ bộ môn 

Bước 1: Vào Menu Hệ thống >> Tổ bộ môn. 

Bước 2: Chọn đến tổ bộ môn cần chỉnh sửa, nhấn nút <<Sửa>> 

Bước 3: Thay đổi các thông tin: Mã tổ bộ môn, tên tổ bộ môn. 

Bước 4: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất. 

1.3.3.  Xóa tổ bộ môn 

Bước 1: Vào Menu Hệ thống >> Tổ bộ môn. 

Bước 2: Chọn đến tổ bộ môn cần xóa, nhấn nút <<Xóa>>. 

Bước 3: Xác nhận xóa tổ bộ môn, nhấn nút  <<Xác nhận>>  

Ghi chú:  

 Phần tổ bộ môn bắt buộc phải được bổ sung, vì đây là thông tin liên quan đến các chức năng 

khác. 

 Khi tổ bộ môn nào đó đã được sử dụng trong các chức năng khác, thì NSD không thể xóa được 

tổ bộ môn đó ra khỏi hệ thống. 

1.4. Hồ sơ cán bộ 

Chức năng này dùng để thêm, sửa, xóa hoặc import danh sách cán bộ nhà trường vào trong hệ thống. 
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1.4.1. Thêm mới hồ sơ cán bộ 

Thêm mới một cán bộ  

Bước 1: Vào Menu Hệ thống >> Hồ sơ cán bộ 

Bước 2: Nhấn nút <<Thêm mới>> 

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin ở các thẻ <<Thông tin chung>>, <<Thông tin chi tiết>>, <<Thông 

tin liên lạc>>, <<Thông tin đoàn thể>>, <<Thông tin gia đình>>, <<Thông tin chuyên môn>>  

Bước 4: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất thao tác. 

 Thêm mới nhiều cán bộ 

Người sử dụng có thể thực hiện thêm mới nhiều cán bộ bằng thao tác <<Import>>. 

Bước 1: Vào Menu Hệ thống >> Hồ sơ cán bộ. 

Bước 2: Nhấn nút <<Import>> 

Bước 3: Nhấn nút <<Tải xuống file mẫu>> để lấy mẫu file nhập thông tin cán bộ. 
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Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin vào file mẫu 

 Những cột bôi màu đỏ và đính kèm dấu (*) là các trường thông tin bắt buộc phải nhập. 

Những cột có dấu  không được nhập text bắt buộc phải chọn dữ liệu từ khung excel. 

Các cột Quốc tỉnh, Tỉnh/ Thành phố, Quận/ Huyện, Dân tộc bắt buộc phải nhập đúng theo các 

sheet được bổ sung trong file Excel. 

Bước 5: Tích chọn xác nhận các thông tin của file tải lên, nhấn nút <<Tiếp tục>> để chuyển sang 

bước tiếp theo. 

Bước 6: Upload file vào trong hệ thống bằng cách nhấn nút <<Chọn tệp tin>>, sau khi đã upload 

file lên thành công nhấn nút <<Tải lên>> để tải file lên hệ thống. 
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Sau khi nhận được thông báo Tải lên hoàn tất thì nhấn nút <<Hoàn tất>> để hoàn tất thao tác tải 

file lên hệ thống. 

 

 

Ghi chú:  
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Trường hợp file tải lên không đúng định dạng, hệ thống đưa ra thông báo lỗi tải lên, NSD nhấn 

nút <<Tải lại tệp>> để tiếp tục quá trình, nhấn <<Quay lại>> để quay lại các bước thực hiện 

trước 

Trường hợp NSD nhập không đủ các thông tin cần thiết theo file mẫu, hệ thống hiển thị màn 

hình thông báo lỗi. 

Tại cửa sổ này người sử dụng kéo đến cột “Lỗi” để kiểm tra lại tính hợp lệ của file excel vừa tải 

lên. 

 

Sau khi kiểm tra nếu thấy file Import không hợp lệ, người sử dụng nhấn nút <<Tải lại tệp>> để tải 

lại file import khác.  

1.4.2. Sửa thông tin hồ sơ cán bộ 

Bước 1: Vào Menu Hệ thống >> Hồ sơ cán bộ 

Bước 2: Chọn đến hồ sơ cán bộ cần chỉnh sửa, nhấn nút <<Sửa>> 

Bước 3: Thay đổi các thông tin cần thiết trong các thẻ <<Thông tin chung>>, <<Thông tin chi 

tiết>>, <<Thông tin liên lạc>>, <<Thông tin đoàn thể>>, <<Thông tin gia đình>>, <<Thông tin 

chuyên môn>> 

Bước 4: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất. 

1.4.3.  Xóa thông tin hồ sơ cán bộ   
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Bước 1: Vào Menu Hệ thống >> Hồ sơ cán bộ. 

Bước 2: Chọn đến cán bộ cần xóa, nhấn nút <<Xóa>> 

Bước 3: Xác nhận xóa hồ sơ cán bộ, nhấn nút <<Xác nhận>>  

Ghi chú:  

 Phần hồ sơ cán bộ bắt buộc phải được bổ sung, vì đây là thông tin liên quan đến các chức 

năng khác. 

 Khi hồ sơ cán bộ nào đã được sử dụng trong các chức năng khác, thì NSD không thể xóa được 

hồ sơ cán bộ đó ra khỏi hệ thống. 

1.5. Chức vụ 

Chức năng này dùng để thêm mới, sửa, xóa chức vụ của cán bộ. Hỗ trợ khai báo phần Hồ sơ cán bộ. 

 

1.5.1. Thêm mới chức vụ 

Bước 1: Vào Menu Hệ thống >> Chức vụ. 

Bước 2: Nhấn nút <<Thêm mới>> để thêm mới một chức vụ. 

Bước 3: Nhập thông tin mã chức vụ, tên chức vụ. 

Bước 4: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất. 

1.5.2.  Sửa thông tin chức vụ 

Bước 1: Vào Menu Hệ thống >> Chức vụ. 

Bước 2: Chọn đến chức vụ cần chỉnh sửa, nhấn nút <<Sửa>> 

Bước 3: Thay đổi các thông tin: Mã chức vụ, tên chức vụ. 
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Bước 4: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất. 

1.5.3. Xóa chức vụ 

Bước 1: Vào Menu Hệ thống >> Chức vụ. 

Bước 2: Chọn đến chức vụ cần xóa, nhấn nút <<Xóa>> 

Bước 3: Xác nhận xáo chức vụ, nhấn nút <<Xác nhận>>  

Ghi chú:  

 Đối với các chức vụ đã có sẵn trong hệ thống, thì NSD không thể phép sửa, Xóa chức vụ đó. 

Đối với các chức vụ đã phát dinh nghiệp vụ liên quan, NSD không thể Xóa chức vụ ra khỏi hệ 

thống. 

1.6. Hệ số lương 

Chức năng này dùng để thêm mới, sửa, xóa hệ số lương của cán bộ. Hỗ trợ khai báo phần Hồ sơ cán 

bộ. 

 

1.6.1. Thêm mới hệ số lương 

Bước 1: Vào Menu Hệ thống >> Hệ số lương. 

Bước 2: Nhấn nút <<Thêm mới>> để thêm mới một hệ số lương. 

Bước 3: Nhập thông tin mã hệ số lương, bậc lương. 

Bước 4: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất.. 

1.6.2. Sửa thông tin hệ số lương 

Bước 1: Vào Menu Hệ thống >> Hệ số lương. 

Bước 2: Chọn đến hệ số lương cần chỉnh sửa, nhấn nút <<Sửa>> 

Bước 3: Thay đổi các thông tin: Mã hệ số lương, bậc lương. 

Bước 4: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất. 
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1.6.3. Xóa hệ số lương 

Bước 1: Vào Menu Hệ thống >> Hệ số lương. 

Bước 2: Chọn đến hệ số lương cần xóa, nhấn nút <<Xóa>> 

Bước 3: Xác nhận xóa hệ số lương, nhấn nút <<Xác nhận>> 

Ghi chú:  

Đối với hệ số lương đã phát sinh nghiệp vụ liên quan, NSD không thể Xóa hệ số lương ra khỏi 

hệ thống. 

1.7.Tài khoản cán bộ 

Chức năng này dùng để thêm mới, sửa, xóa tài khoản cho các cán bộ. Chức năng này vô cùng hữu 

ích và cần thiết để tạo ra tính thống nhất cũng như độc lập với nhiệm vụ của từng cán bộ nhà trường. 

 

1.7.1 Thêm mới tài khoản cán bộ 

Bước 1: Vào Menu Hệ thống >> Tài khoản cán bộ. 

Bước 2: Nhấn nút <<Thêm mới>> để thêm mới một tài khoản người dùng. 

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin: Nhóm người dùng, Mật khẩu, Nhập lại mật khẩu. 

Bước 4: Bổ sung thông tin các cán bộ cần tạo tài khoản người dùng: Tích chọn  cán bộ cần tạo 

tài khoản. 
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Bước 5: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất thao tác, hoặc nhấn <<Lưu lại và tạo mới>> để hoàn 

tất và tiếp tục ở lại form và thao tác tiếp. 

1.7.2. Sửa tài khoản cán bộ 

Bước 1: Vào Menu Hệ thống >> Tài khoản cán bộ. 

Bước 2: Chọn đến tài khoản cán bộ cần chỉnh sửa, nhấn nút <<Sửa>> 

Bước 3: Thay đổi các thông tin: Tên đầy đủ, Nhóm người dùng, Địa chỉ email, Số điện thoại. 

Bước 4: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất. 

1.7.3. Xóa tài khoản cán bộ 

Bước 1: Vào Menu Hệ thống >> Tài khoản cán bộ. 

Bước 2: Chọn đến tài khoản cán bộ cần xóa, nhấn nút <<Xóa>> 

Bước 3: Xác nhận <<Xác nhận>> để hoàn tất quá trình xóa tài khoản cán bộ. 

Ghi chú:  

Đối với tài khoản cán bộ đã phát sinh nghiệp vụ liên quan, NSD không thể Xóa tài khoản đó 

ra khỏi hệ thống. 

2.  Cơ sở dữ liệu nhà trường 

Theo đúng quy trình tự đánh giá của một đơn vị nhà trường phải đầy đủ được 3 khâu như sau: 
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  Khâu 1: Giai đoạn chuẩn bị 

  Khâu 2: Đánh giá nội dung các tiêu chuẩn, tiêu chí 

  Khâu 3: Viết các báo cáo đầu ra 

Với Menu CSDL nhà trường sẽ hỗ trợ NSD đảm bảo đầy đủ, chính xác được nội dung công việc 

của khâu 1. 

Cơ sở dữ liệu của đơn vị là bao gồm tất cả các thông tin liên quan đến đơn vị nhà trường mình: 

Thông tin chung về đơn vị, Thông tin chung về số lớp, số nhóm mẫu giáo, Thông tin chung về phòng 

học, Thông tin chung về học sinh, Thông tin chung về cán bộ giáo viên các năm, Thông tin chung 

về cán bộ giáo viên năm hiện tại. 

 

2.1. Thông tin chung về đơn vị 

Chức năng này hỗ trợ NSD cập nhật thông tin chung của đơn vị nhà trường vào trong hệ thống. Hầu 

hết các nội dung được lấy theo phần thông tin nhà trường khi Công ty tạo tài khoản, thông tin nào 

không chính xác thì đơn vị nhà trường sẽ chỉnh sửa lại. 
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Bước 1: Vào Menu CSDL nhà trường >> Thông tin chung về đơn vị 

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin: Tên đơn vị, Tên xã/phường/thị trấn, Tên hiệu trưởng/GĐ, Điện 

thoại, Fax, Email. 

Ghi chú: 

Các thông tin: Cơ quan chủ quản, Tên tỉnh/ TP, Tên Huyện/TX/TP là các thông tin hiển thị 

theo bản quyền của đơn vị, NSD không được quyền chỉnh sửa, nếu thấy thông tin không đúng thì 

thông báo lại cho Công ty để được hỗ trợ. 

Đối với các năm học từ 2018-2019 trở đi sẽ hiển thị thêm thông tin về “Cấp độ cần đánh giá” 

đã được khai báo ở chức năng Năm làm việc cho NSD tiện theo dõi cấp độ mình đang muốn chọn 

để thực hiện đánh giá. 
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Nếu đơn vị trường nào có nhiều điểm trường thì Cập nhật thông tin điểm trường như sau:  

Bước 2.1: Nhấn nút “Điểm trường” trên cửa sổ “Cập nhật thông tin đơn vị”, hệ thống hiển 

thị cửa sổ Danh sách điểm trường 

 

Bước 2.2: Nhấn nút <<Thêm mới>> để thêm mới một điểm trường. 

Bước 2.3: Nhập các thông tin trên cửa sổ thêm mới. 

Bước 2.4: Nhấn <<Lưu lại>> để hoàn tất thao tác. 

Chú ý: Nhấn nút <<Sửa>> để cập nhật thông tin điểm trường, nhấn nút <<Xóa>> để xóa thông tin 

điểm trường. 

Bước 3: Nhấn <<Lưu lại>> để hoàn tất thao tác. 

2.2.Thông tin chung về số lớp, số nhóm mẫu giáo 

Chức năng này hệ thống phần mềm đã cung cấp trước các chỉ số theo chuẩn của quá trình tự đánh 

giá trong đơn vị nhà trường, NSD chỉ cần bổ sung thông tin số phòng học của trường mình theo các 

năm. 
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2.2.1. Thêm mới thông tin chung về số lớp, số nhóm mẫu giáo 

Bước 1: Vào Menu CSDL nhà trường >> Thông tin chung về số lớp, số nhóm mẫu giáo 

Bước 2: Nhấn nút <<Thêm mới>> để thêm mới số lớp và số học sinh cho các 

năm học. 

Bước 3: Nhấn <<Lưu lại>> để hoàn tất thao tác. 

2.2.2. Cập nhật thông tin chung về số lớp, số nhóm mẫu giáo 

Bước 1: Vào Menu CSDL nhà trường >> Thông tin chung về số lớp, số nhóm mẫu giáo 

Bước 2: Lựa chọn từng chỉ tiêu, nhấn nút <<Cập nhật>> bổ sung số lớp và số học sinh cho các 

năm học. 

Bước 3: Nhấn <<Lưu lại>> để hoàn tất thao tác. 

2.2.3. Xóa Lớp học 

Bước 1: Vào Menu CSDL nhà trường >> Thông tin chung về số lớp, số nhóm mẫu giáo. 

Bước 2: Chọn đến lớp học cần xóa, nhấn nút <<Xóa>> 

Bước 3: Xác nhận xóa thông tin lớp học, nhấn nút <<Xác nhận>> 

2.3. Thông tin chung về phòng học 

Chức năng này hệ thống phần mềm đã cung cấp trước các chỉ số theo chuẩn của quá trình tự đánh 

giá trong đơn vị nhà trường, NSD chỉ cần bổ sung thông tin số phòng học của trường mình theo các 

năm. 
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Các bước thực hiện: 

Bước 1: Vào Menu CSDL nhà trường >> Thông tin chung về phòng học 

Bước 2: Lựa chọn từng chỉ tiêu, nhấn nút <<Sửa>> bổ sung số phòng học cho các năm học. 

Bước 3: Nhấn <<Lưu lại>> để hoàn tất thao tác. 

2.4. Thông tin chung về cán bộ, giáo viên hiện tại 

Chức năng này hỗ trợ NSD kê khai số lượng cán bộ giáo viên trong năm học hiện tại. 

 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Vào Menu CSDL nhà trường >> Thông tin chung về cán bộ, giáo viên năm hiện tại. 

Bước 2: Lựa chọn từng chỉ tiêu, nhấn nút <<Sửa>>, nhập số liệu cho các chỉ tiêu tương ứng. 

Bước 3: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất thao tác.  

Ghi chú: Yêu cầu cột Tổng số = Trên chuẩn + Đạt chuẩn + Chưa đạt chuẩn. 
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2.5. Thông tin chung về cán bộ giáo viên các năm 

Chức năng này hỗ trợ NSD cập nhật thông tin cán bộ giáo viên theo các chỉ tiêu khác nhau tương 

ứng với 5 năm học liên kề. 

 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Vào Menu CSDL nhà trường >> Thông tin chung về cán bộ giáo viên các năm. 

Bước 2: Chọn từng chỉ tiêu, nhấn nút <<Sửa>>, bổ sung thông tin cho các chỉ tiêu. 

Bước 3: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất thao tác. 

2.6. Thông tin chung về học sinh 

Chức năng hỗ trợ NSD cập nhật các chỉ tiêu liên quan đến thông tin học sinh trong quá trình tự đánh 

giá. 

 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Vào Menu CSDL nhà trường >> Thông tin chung về học sinh. 
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Bước 2: Lựa chọn vào từng tiêu chí, nhấn nút <<Sửa>>, nhập số liệu cho các chỉ tiêu. 

Bước 3: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất thao tác. 

Ghi chú: Khi nhập dữ liệu trên phần mềm một số chỉ tiêu tỷ lệ, yêu cầu các đơn vị vẫn nhập theo 

số lượng, sau khi ra báo cáo hệ thống sẽ tự động tính ra tỷ lệ % tương ứng. 

2.7. Tạo file mẫu/Import file thông tin đơn vị 

Chức năng này hỗ trợ NSD bổ sung 6 thông tin Cơ sở dữ liệu đơn vị (2.1.1 -> 2.1.6) bằng một file 

word được kết xuất từ phần mềm. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Vào Menu CSDL nhà trường >>Tạo file mẫu/Import file thông tin đơn vị. 

Bước 2: NSD thực hiện kết xuất file mẫu từ hệ thống, Nhấn nút <<Tải xuống file mẫu>> để lấy 

mẫu file nhập thông tin đơn vị. 

 

Bước 3: Bổ sung nhập thông tin đầy đủ trên file Word. 

Ghi chú: 

 Các thông tin mang chỉ số đúng hoặc sai, NSD nhập đúng định dang như sau: Đúng thì đánh 

dấu “X”, sai thì bỏ trống. 

 Yêu cầu phải bổ sung đầy đủ 6 thông tin thì hệ thống mới cho Import vào trong hệ thống. 
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Bước 4: Tích chọn xác nhận các thông tin của file tải lên, nhấn nút <<Tiếp tục>> để chuyển sang 

bước tiếp theo 

Bước 5: Upload file vào trong hệ thống bằng cách nhấn nút <<Chọn tệp tin>>, sau khi đã upload 

file lên thành công nhấn nút <<Tải lên>> để tải file lên hệ thống. 

 

Sau khi nhận được thông báo Tải lên hoàn tất thì nhấn nút <<Hoàn tất>> để hoàn tất thao tác tải 

file lên hệ thống. 
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Ghi chú:  

Trường hợp file tải lên không đúng định dạng, hệ thống đưa ra thông báo lỗi tải lên, NSD nhấn 

nút <<Tải lại tệp>> để tiếp tục quá trình, nhấn <<Quay lại>> để quay lại các bước thực hiện 

trước 

Sau khi kiểm tra nếu thấy file Import không hợp lệ, người sử dụng nhấn nút <<Tải lại tệp>> 

để tải lại file import khác.  
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3. Thông tin tự đánh giá 

Menu thông tin TĐG sẽ hỗ trợ NSD đảm bảo đầy đủ, chính xác được nội dung công việc của khâu 

1 (Giai đoạn chuẩn bị) và khâu 2 (Đánh giá nội dung các tiêu chuẩn, tiêu chí) trong 3 khâu đánh giá. 

3.1. Danh mục viết tắt 

Chức năng này hỗ trợ NSD cập nhật danh mục các từ viết tắt sử dụng trong quá trình viết báo cáo 

tự đánh giá của đơn vị nhà trường. 

 

3.1.1.  Thêm mới danh mục viết tắt 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Khai báo danh mục viết tắt. 

Bước 2: Nhấn nút <<Thêm mới>> để thêm mới từ viết tắt. 

Bước 3: Nhập thông tin: Chữ viết tắt, nội dung viết tắt. 
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Bước 4: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất. 

3.1.2. Sửa danh mục viết tắt 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Khai báo danh mục viết tắt. 

Bước 2: Chọn đến từ viết tắt cần chỉnh sửa, sau đó nhấn nút <<Sửa>>. 

Bước 3: Thay đổi thông tin: Chữ viết tắt, nội dung viết tắt. 

Bước 4: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất. 

3.1.3.  Xóa danh mục viết tắt 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Khai báo danh mục viết tắt. 

Bước 2: Chọn đến từ viết tắt cần xóa, sau đó nhấn nút <<Xóa>> 

Bước 3: Xác nhận xóa danh mục viết tắt, nhấn nút <<Xác nhận>> 

3.2. Khai báo thông tin lập quyết định tự đánh giá 

Chức năng này hỗ trợ NSD khai báo quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá của đơn vị nhà 

trường. 

 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Khai báo thông tin lập quyết định tự đánh giá 

Bước 2: Bổ sung đầy đủ các thông tin 

Bước 3: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất thao tác. 

Ghi chú: 
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 Nội dung “Căn cứ”: Mặc định ra báo cáo căn cứ theo thông tư 42, công văn 8987, công văn 

46. Nếu đơn vị nhà trường có nội dung nào khác thì bổ sung thêm, không thì có thể để trắng. 

 Nội dung “Điều 3”: Mặc định ra báo cáo sẽ có 3 điều, đơn vị nhà trường nào mà có 4 điều 

thì có thể bổ sung thêm điều 3 ở ô “Nội dung điều 3”, còn không có thể để trắng. 

3.3. Khai báo thông tin lập kế hoạch tự đánh giá của trường 

Chức năng này hỗ trợ NSD cập nhật kế hoạch tự đánh giá của nhà trường. Chức năng này chỉ tài 

khoản là chủ tịch hội đồng, hoặc thư ký, hoặc là admin thì mới có quyền cập nhật thông tin này. 

 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Khai báo thông tin lập kế hoạch tự đánh giá của 

trường. 

Bước 2: NSD bổ sung đầy đủ tất cả các thông tin: Số kế hoạch, Ngày lập, Các yêu cầu, Thời gian 

tập huấn, Thành phần tập huấn, Nội dung tập huấn và các nội dung tổ chức thực hiện. 

Bước 3: Nhấn chọn <<Lưu lại>> để cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu. 

3.4.Danh sách nhóm công tác 

Chức năng này hỗ trợ NSD kê khai các nhóm công tác khác nhau trong hội đồng tự đánh giá. 

mailto:head@buca.vn
mailto:sales.dng@buca.vn
mailto:sales.sgn@buca.vn


 

 

   

CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA 
BuCA Joint Stock Company 

 

 

Trụ sở chính 
Tầng 7, Tòa nhà MD Complex, 
68 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình 1, HN 
Email: head@buca.vn 

Chi nhánh tại Đà Nẵng 
Tầng 4, 20 Đống Đa, P. Thuận Phước 
Quận Hải Châu, Đà Nẵng 
Email: sales.dng@buca.vn 

Chi nhánh tại Tp.HCM 
04C1,  Tòa nhà HoàngKim, 
P. Tân Thuận Đông, Q.7,HCM 
Email:sales.sgn@buca.vn 

 
 www.buca.vn – Hotline: 1900 6419 

38 

 

3.4.1. Thêm mới danh mục nhóm công tác 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Danh sách nhóm công tác 

Bước 2: Nhấn nút <<Thêm mới>> để thêm mới 1 nhóm công tác mới. 

Bước 3: Bổ sung thông tin: mã nhóm, tên nhóm. 

Bước 4: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất. 

3.4.2. Sửa danh mục nhóm công tác 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Danh sách nhóm công tác 

Bước 2: Chọn đến nhóm công tác cần chỉnh sửa, nhấn nút <<Sửa>> 

Bước 3: Thay đổi các thông tin: Mã nhóm, tên nhóm. 

Bước 4: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất. 

3.4.3. Xóa danh mục nhóm công tác 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Danh sách nhóm công tác. 

Bước 2: Chọn đến nhóm công tác cần xóa, nhấn nút <<Xóa>> 

Bước 3: Xác nhận nhấn nút <<Xác nhận>> 

Ghi chú:  

Đối với các nhóm công tác đã phát sinh nghiệp vụ liên quan, NSD không thể nhóm công tác 

đó ra khỏi hệ thống 
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3.5. Khai báo danh sách hội đồng tự đánh giá 

3.5.1. Thêm mới danh sách hội đồng 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Danh sách hội đồng tự đánh giá 

Bước 2: Nhấn nút <<Thêm mới>> để thêm mới thành viên. 

Bước 3: Bổ sung thông tin: Cán bộ, Nhóm công tác, Chức vụ, Nhiệm vụ chính, Nhóm CT khác, 

Nhiệm vụ khác... 

Ghi chú: 

Thông tin “Cán bộ” lấy thông tin cán bộ đã được tạo tài khoản người dùng trong chức năng 

“Tài khoản cán bộ”. Yêu cầu NSD lựa chọn không được nhập text. 

Thông tin: Nhóm công tác, nhóm công tác khác lấy thông tin nhóm công tác được tạo trong 

chức năng “Danh sách nhóm công tác”. Yêu cầu NSD lựa chọn không được nhập text 

Một thành viên có thể không thuộc nhóm công tác nào, hoặc thuộc một, hoặc thuộc nhiều nhóm 

công tác. 

Thông tin: Hiển thị lên báo cáo là chỉ số mang tính đúng hoặc sai; nếu đúng thì tích chọn, sai 

thì bỏ trắng. 

Thông tin “Chức danh”, NSD có thể chọn: Chủ tịch hội đồng, Thư ký, Trưởng nhóm, nếu không 

chọn thì cán bộ đó có chức danh là Thành viên. 

Một người đã là chủ tịch hội đồng rồi thì không là thư ký nữa. 

Mỗi nhóm công tác chỉ có một trưởng nhóm duy nhất 

Bước 4: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất 

3.5.2. Sửa danh sách hội đồng 
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Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Danh sách hội đồng tự đánh giá. 

Bước 2: Chọn đến thành viên cần sửa, nhấn nút <<Sửa>>. 

Bước 3: Cập nhật thông tin tương tự như phần thêm mới danh sách hội đồng. 

Bước 4: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất. 

3.5.3. Xóa danh sách hội đồng 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Danh sách hội đồng tự đánh giá. 

Bước 2: Chọn đến thành viên cần xóa, nhấn nút <<Xóa>> 

Bước 3: Xác nhận nhấn nút <<Xác nhận>> 

Ghi chú:  

Đối với các thành viên trong hội đồng đã phát sinh nghiệp vụ liên quan, NSD không thể xóa 

thành viên đó ra khỏi hệ thống 

 

3.6. Khai báo các nguồn lực huy động 

 

3.6.1. Thêm mới các nguồn lực 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Các nguồn lực huy động của trường. 

Bước 2: Nhấn nút <<Thêm mới>> để thêm mới nguồn lực. 

Bước 3: Bổ sung thông tin: Tiêu chuẩn, Tiêu chí, Hoạt động, Thời điểm. 

Bước 4: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất. 

3.6.2. Sửa nguồn lực huy động 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Các nguồn lực huy động của trường. 

Bước 2: Chọn đến nguồn lực cần sửa, nhấn nút <<Sửa>>. 

Bước 3: Cập nhật thông tin tương tự như phần thêm mới nguồn lực huy động. 
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Bước 4: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất. 

3.6.3. Xóa nguồn lực huy động 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Các nguồn lực huy động của trường 

Bước 2: Chọn đến nguồn lực cần xóa, nhấn nút <<Xóa>> 

Bước 3: Xác nhận nhấn nút <<Xác nhận>> 

3.7. Khai báo kế hoạch minh chứng 

 

3.7.1. Thêm mới kế hoạch minh chứng thủ công 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Kế hoạch minh chứng của trường 

Bước 2: Nhấn nút <<Thêm mới>> để thêm mới kế hoạch minh chứng bằng hình thức thủ công. 

Bước 3: Bổ sung thông tin: Tiêu chuẩn, Tiêu chí, Tên minh chứng, Nơi thu thập, Nhóm CT. 

Bước 4: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất. 

3.7.2. Thêm mới kế hoạch minh chứng từ danh mục hệ thống cung cấp 

Thao tác này là một ưu điểm của phần mềm, hệ thống sẽ kiểm tra tài khoản của đơn vị thuộc cấp 

học này sẽ hỗ trợ danh mục kế hoạch minh chứng tương ứng, NSD chỉ cần chọn để đưa vào hệ thống 

sử dụng. 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Kế hoạch minh chứng của trường. 

Bước 2: Nhấn nút <<Thêm từ DM>> để thêm mới kế hoạch minh chứng từ danh mục có trước 

trong hệ thống. 

Bước 3: Tích chọn kế hoạch minh chứng đơn vị sử dụng. 
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Bước 4: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất. 

3.7.3. Sửa kế hoạch minh chứng 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Kế hoạch minh chứng của trường. 

Bước 2: Chọn đến kế hoạch cần sửa, nhấn nút <<Sửa>> 

Bước 3: Cập nhật thông tin tương tự như thêm mới thủ công kế hoạch minh chứng. 

Bước 4: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất. 

3.7.4. Import kế hoạch minh chứng 

Người sử dụng có thể thực hiện thêm mới nhiều kế hoạch minh chứng bằng thao tác <<Import>>. 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Kế hoạch minh chứng của trường. 

Bước 2: Nhấn nút <<Import>> 

Bước 3: Nhấn nút <<Tải xuống file mẫu>> để lấy mẫu file nhập thông tin kế hoạch minh chứng. 
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Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin vào file mẫu 

 Những cột bôi màu đỏ và đính kèm dấu (*) là các trường thông tin bắt buộc phải nhập. 

Những cột có dấu  không được nhập text bắt buộc phải chọn dữ liệu từ khung excel. 

Bước 5: Tích chọn xác nhận các thông tin của file tải lên, nhấn nút <<Tiếp tục>> để chuyển sang 

bước tiếp theo 

Bước 6: Upload file vào trong hệ thống bằng cách nhấn nút <<Chọn tệp tin>>, sau khi đã upload 

file lên thành công nhấn nút <<Tải lên>> để tải file lên hệ thống. 
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Sau khi nhận được thông báo Tải lên hoàn tất thì nhấn nút <<Hoàn tất>> để hoàn tất thao tác tải 

file lên hệ thống. 

 

Ghi chú:  
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Trường hợp file tải lên không đúng định dạng, hệ thống đưa ra thông báo lỗi tải lên, NSD nhấn 

nút <<Tải lại tệp>> để tiếp tục quá trình, nhấn <<Quay lại>> để quay lại các bước thực hiện 

trước 

Trường hợp NSD nhập không đủ các thông tin cần thiết theo file mẫu, hệ thống hiển thị màn 

hình thông báo lỗi. 

Tại cửa sổ này người sử dụng kéo đến cột “Lỗi” để kiểm tra lại tính hợp lệ của file excel vừa tải 

lên. 

 

Sau khi kiểm tra nếu thấy file Import không hợp lệ, người sử dụng nhấn nút <<Tải lại tệp>> để tải 

lại file import khác.  

3.7.5. Xóa kế hoạch minh chứng 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Kế hoạch minh chứng của trường. 

Bước 2: Chọn đến kế hoạch cần xóa, nhấn nút <<Xóa>> 

Bước 3: Xác nhận nhấn nút <<Xác nhận>> 

Ghi chú:  

Đối với các kế hoạch minh chứng đã phát sinh nghiệp vụ liên quan, NSD không thể xóa kế 

hoạch minh chứng đó ra khỏi hệ thống. 
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3.8. Khai báo kế hoạch thực hiện 

 

3.8.1. Thêm mới kế hoạch thực hiện 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Kế hoạch thực hiện của trường. 

Bước 2: Nhấn nút <<Thêm mới>> để thêm mới kế hoạch thực hiện. 

Bước 3: Bổ sung thông tin: Kỳ thứ, Thời gian, Nội dung. 

Bước 4: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất. 

3.8.2. Sửa kế hoạch thực hiện 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Kế hoạch thực hiện của trường. 

Bước 2: Chọn đến kế hoạch cần sửa, nhấn nút <<Sửa>> 

Bước 3: Cập nhật thông tin tương tự như thêm mới kế hoạch thực hiện. 

Bước 4: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất. 

3.8.3. Xóa kế hoạch thực hiện 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Kế hoạch thực hiện của trường. 

Bước 2: Chọn đến kế hoạch cần xóa, nhấn nút <<Xóa>> 

Bước 3: Xác nhận nhấn nút <<Xác nhận>> 
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3.9. Khai báo phân công tự đánh giá 

 

3.9.1. Thêm mới phân công tự đánh giá 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Phân công tự đánh giá của trường. 

Bước 2: Nhấn nút <<Thêm mới>> để thêm mới phân công đánh giá 

Bước 3: Chọn đến nhóm CT cần phân công, sau đó chọn tiêu chí, tiêu chuẩn phân công cho nhóm 

đó bằng cách nhấn vào nút <<Thêm mới>>.  

 

Bước 4: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất. 

3.9.2. Sửa phân công đánh giá 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Phân công tự đánh giá của trường. 

Bước 2: Chọn đến nhóm phân công cần sửa, nhấn nút <<Sửa>> 

Bước 3: Cập nhật thông tin tương tự như phần thêm mới phân công tự đánh giá. 
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Bước 4: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất. 

3.9.3. Xóa phân công tự đánh giá 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Phân công tự đánh giá của trường 

Bước 2: Chọn đến nhóm phân công cần xóa, nhấn nút <<Xóa>> 

Bước 3: Xác nhận, nhấn nút <<Xác nhận>> 

3.10. Khai báo thông tin lập kế hoạch TĐG của nhóm 

Chức năng này hỗ trợ NSD (là các tài khoản là trưởng nhóm) khai báo kế hoạch tự đánh giá của 

nhóm, chức năng này sẽ là kết quả đầu ra của báo cáo lập kế hoạch tự đánh giá của nhóm. 

Hầu hết cách thức thao tác tương tự như cách thức thao tác lập kế hoạch TĐG của trường. Do đó để 

tham khảo NSD vui lòng tham khảo phần 3.3 – Khai báo thông tin lập kế hoạch TĐG của trường 

3.11. Khai báo danh mục mã hóa minh chứng 

Chức năng này hỗ trợ NSD mã hóa các minh chứng vào các hộp minh chứng để tiện cho quá trình 

quản lý và đánh giá ngoài sau này. 

33.11.1. Thêm mới mã hóa minh chứng thủ công 

Hỗ trợ NSD thêm mới từng mã minh chứng vào trong hệ thống. 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Khai báo danh mục mã hóa minh chứng. 

Bước 2: Nhấn nút <<Thêm mới>> để thêm thủ công từng mã minh chứng vào hệ thống. 

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin: Mã minh chứng, Tên minh chứng, Số ngày ban hành, Nơi ban hành. 

Bước 4: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất thao tác. 
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3.11.2. Mã hóa minh chứng từ kế hoạch minh chứng 

Hỗ trợ NSD tận dụng kế hoạch minh chứng được khai báo trong phần 3.7 – Kế hoạch minh chứng 

để mã hóa thành các minh chứng vào các hộp minh chứng tương ứng. 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Khai báo danh mục mã hóa minh chứng. 

Bước 2: Nhấn nút <<Thêm từ kế hoạch MC>> 

Bước 3: Lựa chọn minh chứng cần mã hóa. 

 

Bước 4: Nhấn nút <<Lưu lại>>để lưu lại lựa chọn bước 3. 

Bước 5: Xác nhận nhấn nút <<Đồng ý>>. 

3.11.3. Cập nhật mã hóa minh chứng 

Hỗ trợ NSD bổ sung, chỉnh sửa một số thông tin liên quan đến minh chứng. 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Khai báo danh mục mã hóa minh chứng. 

Bước 2: Chọn đến minh chứng cần bổ sung, chỉnh sửa sau đó nhấn nút <<Cập nhật>> 

Bước 3: Chỉnh sửa, bổ sung các thông tin tương tự như bước 3 phần thêm mới thủ công mã hóa 

minh chứng phần 3.7.1 

Bước 4: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất. 

3.11.4. Xóa minh chứng 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Khai báo danh mục mã hóa minh chứng. 
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Bước 2: Chọn đến minh chứng cần xóa, sau đó nhấn nút <<Xóa>> 

Bước 3: Xác nhận, nhấn nút <<Xác nhận>> 

 3.11.5. File minh chứng 

Hỗ trợ NSD đính kèm các file minh chứng vào hệ thống, phục vụ quá trình cho cấp quản lý Phòng/ 

Sở kiểm tra nội dung của các minh chứng. Các file đính kèm mà hệ thống hỗ trợ là các file có định 

dạng: Excel, Word, PDF, file anh, file video…. 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Khai báo danh mục mã hóa minh chứng 

Bước 2: Chọn đến minh chứng cần đính kèm file minh chứng gốc, sau đó nhấn nút <<Tệp minh 

chứng>> 

 

Bước 3: Nhấn nút <<Tải file>> 

Bước 4: Upload file vào trong hệ thống bằng cách nhấn nút <<Chọn tệp tin>>, sau khi đã upload 

file lên thành công nhấn nút <<Tải lên>> để tải file lên hệ thống. 
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Sau khi nhận được thông báo Tải lên hoàn tất thì nhấn nút <<Hoàn tất>> để hoàn tất thao tác tải 

file lên hệ thống. 

 

Sau khi lấy file minh chứng đính kèm, tại giao diện trên NSD có thể xem luôn được nội dung file 

đính kèm bằng cách nhấn vào nút <<Xem>>, hoặc một số file quá nặng không thể xem được thì 
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NSD có thể nhấn vào nút <<Tải xuống>> để tài về sau đó xem trên máy tính, hoặc khi thấy file 

minh chứng đính kèm vào không phù hợp NSD có thể xóa đi bằng cách nhấn vào nút <<Xóa>>. 

Bước 5: Nhấn nút <<Hủy bỏ>> để kết thúc quá trình lấy file minh chứng đính kèm. 

Ngoài ra trong chức năng khai báo danh mục mã hóa minh chứng, hệ thống còn hỗ trợ các nút thao 

tác như sau: 

 Chèn: Chức năng này hỗ trợ NSD thực hiện  chèn minh chứng vào một vị trí mong muốn khi 

phát hiện ra minh chứng đó còn thiếu. Sau khi chèn minh chứng thì vị trí của các minh chứng 

phía sau minh chứng chèn tự động tăng lên 1 đơn vị. 

 Ghép: Chức năng này hỗ trợ NSD thực hiện ghép 2 minh chứng có cùng nội dung lại với nhau. 

Sau khi thực hiện ghép minh chứng thì vị trí của các minh phía sau minh chứng ghép sẽ tự động 

cập nhật lại số thứ tự. 

 Đổi: Chức năng này hỗ trợ NSD thực hiện đổi hộp của minh chứng cho phù hợp với thực tế 

quản lý bên ngoài.  

 Chuyển: Chức năng này hỗ trợ NSD chuyển đổi vị trí của các minh chứng khi có sự sai sót về 

vị trí sắp xếp. 

Ghi chú: Cách thức đặt mã minh chứng tuân thủ theo quy tắc Hx-x-yy-zz trong đó x là tiêu chuẩn, 

yy là tiêu chí, zz là số thứ tự của minh chứng. 

3.12. Đánh giá tiêu chuẩn, tiêu chí 

Chức năng này hỗ trợ NSD thực hiện cập nhật nội dung tự đánh giá theo các tiêu chí, tiêu chuẩn. 

 Với giai đoạn năm 2017-2018 trở về trước, mỗi tiêu chí hiển thị mặc định 3 chỉ số a, b, c 

để đánh giá. 
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 Với giai đoạn 2018-2019 trở đi, các chỉ số ở trong mỗi tiêu chí thay đổi tùy thuộc vào từng 

tiêu chí và cấp độ cần đánh giá NSD lựa chọn. Nội dung các chỉ số sẽ được hiển thị ở bảng 

bên phải như hình dưới: 

 

3.12.1. Với các nội dung: Đặt vấn đề chung, Mở đầu các tiêu chuẩn 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Nội dung tự đánh giá 

Bước 2: Lần lượt chọn đến phần nội dung “Đặt vấn đề chung” hoặc “Mở đầu tiêu chuẩn”. 
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Bước 3: Nhấn nút <<Cập nhật nội dung>>, tại đây NSD nhập nội dung đánh giá, để nhận được sự 

gợi ý về mặt nội dung NSD nhấn nút <<Xem nội dung gợi ý>> để xem nội dung gợi ý. Và NSD có 

thể thực hiện sao chép toàn bộ nội dung từ phần gợi ý và dán vào nội dung đánh giá nếu cần. 

Bước 4: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất. 

3.12.2. Với nội dung đánh giá chi tiết từng tiêu chí 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Nội dung tự đánh giá. 

Bước 2: Lần lượt chọn đến từng tiêu chí trong các tiêu chuẩn để thực hiện đánh giá. 

Bước 3: Nhấn nút <<Cập nhật nội dung>>. 

 

Chú ý:  

 Đối với giai đoạn năm 2017-2018 trở về trước, NSD tích chọn các chỉ số a, b, c. Nếu các 

chỉ số được tích chọn hết thì tiêu chí đó được coi là đạt. 
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 Đối với giai đoạn từ 2018-2019 trở về sau, các chỉ số của từng tiêu chí sẽ không cố định là 

a, b, c mà biến động thay đổi theo tùy từng tiêu chí.
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Tương tự như trên, tất cả nội dung cập nhật hệ thống đều hỗ trợ các nội dung gợi ý, NSD thực hiện 

cập nhật nội dung: Mô tả, Điểm mạnh, Điểm yếu, Minh chứng sử dụng, kế hoạch cải tiến chất lượng. 

Ghi chú: Nội dung “Kế hoạch cải tiến chất lượng” nếu như NSD nhập trực tiếp trên màn hình thì 

hệ thống sẽ không link tự động sang chức năng “Cập nhật cải tiến chất lượng giáo dục”. Vậy để 

nội dung này được đồng bộ ở cả 2 giao diện NSD thực hiện nhấn nút <<Cập nhật cải tiến CLGD>>, 

hệ thống mở ra giao diện. 
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Để bổ sung thêm nội dung cải tiến chất lượng giáo dục, NSD nhấn nút <<Thêm mới>>, sau đó bổ 

sung các nội dung: Thứ tự, Thời gian dự kiến, Nội dung cải tiến. Cuối cùng nhấn nút <<Lưu lại>> 

để lưu. 

Sau đó để quay về cửa sổ giao diện cập nhật nội dung đánh giá và lấy nội dung này sang phần kế 

hoạch cải tiến chất lượng, NSD chọn một nội dung kế hoạch cải tiến chất lượng, nhấn nút <<Lưu 

lại>>, hệ thống hiển thị cửa sổ xác nhận. 

 

Hệ thống sẽ đưa ra yêu cầu có muốn lấy nội dung cập nhật cải tiến vào kế hoạch cải tiến chất lượng, 

nếu đồng ý thì NSD nhấn nút <<Xác nhận>>, ngược lại nhấn nút <<Bỏ qua>>. 

Bước 4: Thực hiện tự đánh giá các chỉ sổ: Nếu đạt thì tích chọn, không đạt thì để trắng. 

Bước 5: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất. 
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Ghi chú: 

Nút <<Xem nội dung tiêu chuẩn>> hỗ trợ NSD gợi nhớ đến nội dung tiêu chuẩn đang đánh 

giá. 

Nút <<Xem nội dung tiêu chí>> hỗ trợ NSD gợi ý nhớ đến nội dung tiêu chuẩn đang đánh 

giá. 

Nút <<Xem/Xóa nội dung ghi chú>> hỗ trợ NSD xem nội dung ghi chú của cấp trên để lại. 

3.12.3. Với nội dung kết luận tiêu chuẩn, kết luận chung 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Nội dung tự đánh giá. 

Bước 2: Lần lượt chọn đến phần nội dung “Kết luận tiêu chuẩn” hoặc “Kết luận chung”. 

Bước 3: Nhấn nút <<Cập nhật nội dung>>, tại đây NSD nhập nội dung đánh giá, để nhận được sự 

gợi ý về mặt nội dung NSD nhấn nút <<Xem nội dung gợi ý>> để xem nội dung gợi ý. Ngoài ra 

NSD có thể sử dụng nút <<Lấy kết quả tự đánh giá>> để được thừa kế số liệu thống kê tự động 

của hệ thống. Và NSD có thể thực hiện sao chép toàn bộ nội dung từ phần gợi ý hoặc từ phần thống 

kê tự động và dán vào nội dung đánh giá nếu cần. 

Bước 4: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất. 

3.13. Cập nhật kế hoạch cải tiến chất lượng 

Chức năng này hỗ trợ NSD cập nhật tiến trình cải tiến chất lượng của đơn vị nhà trường. 

 

Các nội dung cải tiến chất lượng sẽ được lấy từ nội dung “Kế hoạch cải tiến CLGD” trong phần 

chức năng cập nhật nội dung tự đánh giá phần 3.12.2 NSD thừa kế dữ liệu và chỉ cần thao tác cập 

nhật lại tiến độ cải tiến của các kế hoạch đó. 
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3.13.1. Cập nhật cải tiến chất lượng giáo dục 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Cập nhật kế hoạch cải tiến chất lượng. 

Bước 2: Chọn đến nội dung cần cập nhật, nhấn nút <<Sửa>> 

Bước 3: Bổ sung thêm thông tin: Tình trạng thực hiện, Tiến độ thực hiện, Ghi chú. 

Bước 4: Nhấn nút <<Lưu lại>> để hoàn tất. 

 

3.13.2. Xóa kế hoạch cải tiến chất lượng 

Bước 1: Vào Menu Thông tin TĐG >> Cập nhật kế hoạch cải tiến chất lượng. 

Bước 2: Chọn đến kế hoạch cần xóa, nhấn nút <<Xóa>> 

Bước 3: Xác nhận nhấn nút <<Xác nhận>> 

4.  Kết quả đầu ra 

Chức năng ngày hỗ trợ NSD xem các thông tin: Thống kê số liệu đánh giá, Thống kê minh chứng 

sử dụng, Kiểm tra, rà soát nội dung phân tích tiêu chí, xem Giấy chứng nhận trường đạt chuẩn. 

4.1.  Thống kê minh chứng đã sử dụng  

Bước 1: Vào Menu Kết quả đầu ra >> Thống kê minh chứng đã sử dụng. 

Bước 2: Hệ thống sẽ thống kê ra các minh chứng, và để xem được minh chứng minh này sử dụng 

cho tiêu chí nào thì NSD nhấn vào nút <<Xem nội dung tiêu chí>>. 
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4.2. Thống kê kết quả tự đánh giá 

Chức năng này là kết quả đầu ra và là báo cáo trực quan cho người quản trị cũng như cấp quản lý 

cấp Phòng/ Sở biết được kết quả cấp độ đạt được sau khi hoàn tất cập nhật nội dung tự đánh giá. 

Bước 1: Vào Menu Kết quả đầu ra >> Thống kê kết quả tự đánh giá. 

Bước 2: Để xem lại nội dung đánh giá của các tiêu chí, NSD nhấn nút <<Xem chi tiết>> 

Bước 3: NSD vào <<Xem chi tiết>>, nhấn <<Xem tiêu chí>>, <<Xem chỉ số>> để xem nội dung 

của tiêu chí và nội dung của chỉ số. 

Bảng Thống kê kết quả tự đánh giá giai đoạn từ năm 2017-2018 trở về trước được hiển thị kết 

quả đánh giá của từng chỉ số a, b, c mỗi tiêu chí như hình 
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Bảng Thống kê kết quả tự đánh giá giai đoạn 2018-2019 trở đi, sẽ chỉ hiển thị kết quả đánh giá 

của tiêu chí. Nếu tích đạt tất cả các chỉ số trong tiêu chí đó, thì kết qủa đánh giá tiêu chí sẽ là Đạt 

 

4.3.Kiểm tra, rà soát nội dung phân tích tiêu chí 

Chức năng này sẽ giúp người quản trị, hoặc cán bộ cấp Phòng/ sở kiểm tra ra soát nội dung đánh 

giá tiêu chí có đúng không, có hợp lý không. 
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Bước 1: Vào Menu Kết quả đầu ra >> Kiểm tra, rà soát nội dung phân tích tiêu chí. NSD kích 

chọn vào 1 tiêu chí trên bảng để hiển thị nội dung tiêu chí và nội dung chỉ số phần Thông tin chung 

phía dưới bảng. 

Bước 2: Để kiểm tra rà soát nội dung tự đánh giá, NSD nhấn nút <<Xem nội dung tự đánh giá>>. 

 

Để xem file minh chứng đính kèm theo các mã minh chứng, NSD chọn đến mã minh chứng sau đó 

nhấn nút <<Xem file minh chứng>>. 

Để xem danh mục các từ viết tắt, NSD nhấn nút <<Xem nội dung viết tắt>>. 

mailto:head@buca.vn
mailto:sales.dng@buca.vn
mailto:sales.sgn@buca.vn


 

 

   

CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA 
BuCA Joint Stock Company 

 

 

Trụ sở chính 
Tầng 7, Tòa nhà MD Complex, 
68 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình 1, HN 
Email: head@buca.vn 

Chi nhánh tại Đà Nẵng 
Tầng 4, 20 Đống Đa, P. Thuận Phước 
Quận Hải Châu, Đà Nẵng 
Email: sales.dng@buca.vn 

Chi nhánh tại Tp.HCM 
04C1,  Tòa nhà HoàngKim, 
P. Tân Thuận Đông, Q.7,HCM 
Email:sales.sgn@buca.vn 

 
 www.buca.vn – Hotline: 1900 6419 

63 

Để bổ sung nội dung ghi chú để người thực hiện đánh giá tiêu chí nhận biết được nội dung nào cần 

ghi nhớ, cần chỉnh sửa NSD nhấn nút <<Cập nhật ghi chú>>. 

5. Báo cáo thống kế 

Chức năng này hỗ trợ NSD xem và kết xuất các báo cáo tự đánh giá ra các file word.  

 

Thao tác thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Vào Menu Báo cáo thống kê >> Chọn đến báo cáo đầu ra cần xem và kết xuất. 

Bước 2: Nhấn nút <<Xem>> để xem và tải báo cáo 
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Nội dung báo cáo được hiển thị bên phải màn hình, NSD có thể xem trước báo cáo sau đó nhấn nút 

<<Tải về>> để tải báo cáo. 

5.3. Báo cáo lập quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá 

Báo cáo này là đầu ra của chức năng “Khai báo thông tin lập quyết định tự đánh giá”. 

 

5.4. Lập bản kế hoạch tự đánh giá của trường/ nhóm 

Báo cáo này là kết quả đầu ra của 2 chức năng “Khai báo lập kế hoạch tự đánh giá của trường/ 

Khai báo lập kế hoạch tự đánh giá của nhóm”. 

5.5. Lập bản thống kê danh mục mã hóa minh chứng 

Báo cáo này là kết quả đầu ra của chức năng “Khai báo danh mục mã hóa minh chứng”. 
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5.6. Lập phiếu đánh giá tiêu chí 

Báo cáo này là kết quả đầu ra của chức năng “Cập nhật nội dung tự đánh giá” theo từng tiêu chí 

trong tiêu chuẩn. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Vào Menu Báo cáo thống kê >> Kết xuất phiếu đánh giá các tiêu chí 

Bước 2: Lựa chọn các tiêu chí kết xuất ra file word. 

- Giai đoạn từ năm 2017-2018 trở về trước, bảng kết xuất tiêu chí sẽ hiển thị đầy đủ 3 chỉ số 

a, b, c như hình 

 

- Giai đoạn 2018-2019 trở đi, bảng kết xuất tiêu chí sẽ không hiển thị nội dung của các chỉ 

số trong tiêu chí như hình 
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Bước 3: Nhấn nút <<Xem phiếu tự đánh giá>> để xem và tải phiếu tự đánh giá tiêu chí. 

Ghi chú:  

Trường hợp chỉ chọn một tiêu chí, thì phiếu đánh giá tiêu chí được chọn sẽ bắn ra màn hình 

Báo cáo, NSD có thể xem trước phiếu tự đánh giá đó và tải về máy. 

Trường hợp chọn nhiều tiêu chí thì phiếu đánh giá của các tiêu chí đã chọn sẽ được tài về máy, 

NSD không thể xem trước được phiếu tự đánh giá của nhiều tiêu chí. 

5.7. Lập báo cáo tự đánh giá 

Báo cáo này là báo cáo nguồn của quá trình thực hiện tự đánh giá của đơn vị nhà trường, là báo cáo 

tổng hợp tất cả các thông tin đầu vào. 

5.8.Lập bản kế hoạch cải tiến chất lượng 

Báo cáo này là đầu ra của chức năng “Cập nhật cải tiến chất lượng giáo dục”. 

5.9. Báo cáo tổng hợp tự đánh giá 

Báo cáo này là đầu ra của chức năng “Thống kê kết quả tự đánh giá” 

5.10.Nội dung ghi chú 

Báo cáo này giúp NSD tải về các nội dung ghi chú có trong chức năng “Cập nhật ghi chú” trong 

“Kiểm tra, rà soát nội dung phân tích tiêu chí” 

 

 

mailto:head@buca.vn
mailto:sales.dng@buca.vn
mailto:sales.sgn@buca.vn


 

 

   

CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA 
BuCA Joint Stock Company 

 

 

Trụ sở chính 
Tầng 7, Tòa nhà MD Complex, 
68 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình 1, HN 
Email: head@buca.vn 

Chi nhánh tại Đà Nẵng 
Tầng 4, 20 Đống Đa, P. Thuận Phước 
Quận Hải Châu, Đà Nẵng 
Email: sales.dng@buca.vn 

Chi nhánh tại Tp.HCM 
04C1,  Tòa nhà HoàngKim, 
P. Tân Thuận Đông, Q.7,HCM 
Email:sales.sgn@buca.vn 

 
 www.buca.vn – Hotline: 1900 6419 

67 

 

 

 

 

mailto:head@buca.vn
mailto:sales.dng@buca.vn
mailto:sales.sgn@buca.vn

