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TRƯỜNG THCS ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU, CẤP MÃ HỌC SINH 

I. HƯỚNG DẪN NỘP DỮ LIỆU CUỐI NĂM LÊN CSDL CẤP SỞ TỪ 

SMAS  

1. Đăng nhập 

Thầy cô truy cập hệ thống theo đường link: https://smas.edu.vn 

Sau khi đăng nhập vào hệ thống quản lý nhà trường SMAS, vào Hệ thống » 

Nộp dữ liệu lên CSDL ngành. 

 

Thứ tự đẩy dữ liệu lên CSDL ngành sẽ là: Cán bộ, lớp học, học sinh, kết 

quả học tập. 

2. Chuyển dữ liệu 

Đối với dữ liệu cuối năm nếu nhà trường có sự thay đổi về nhân sự, lớp và 

giáo viên thì thứ tự đồng bộ dữ liệu từ SMAS lên CSDL ngành của Sở: 

Cán bộ » Lớp học » Học sinh » Kết quả học tập. 

a. Cán bộ 

Ở loại dữ liệu chọn Thông tin cán bộ(Các trường dữ liệu khác để Tất cả) 

» Tìm kiếm 

 



Tích vào ô vuông như  dưới hình » Nộp dữ liệu 

 

Lưu ý: Sau khi nộp dữ liệu hệ thống sẽ thông báo kết quả nộp dữ liệu, 

nếu có lỗi trong quá trình nộp dữ liệu nhà trường tiến hành tải file lỗi về 

để xem chi tiết lỗi. 

 

Sau khi tải file báo lỗi về chi tiết của file báo lỗi sẽ như bên dưới. 

 

Nhà trường cập nhật thêm những thông tin còn thiếu về cán bộ, thao tác: 

Cán bộ » Hồ sơ cán bộ » Chọn cán bộ nộp dữ liệu báo lỗi » Cập nhật hồ 

sơ » Lưu. 



 

Sau khi tiến hành cập nhật hồ sơ cho các cán bộ thiếu thông tin bắt buộc 

»Nộp dữ liệu cán bộ lại lần nữa. 

b. Lớp học 

Ở loại dữ liệu chọn Thông tin lớp học(Các trường dữ liệu khác để Tất cả) 

» Tìm kiếm 

 

Tích vào ô vuông như  dưới hình » Nộp dữ liệu 



 

Lưu ý: Trường hợp nếu có lỗi trong quá trình nộp dữ liệu nhà trường tiến 

hành tải file lỗi về để xem chi tiết lỗi, thao tác cập nhật bổ sung các 

trường thông tin bắt buộc của lớp học như sau. 

Hệ thống » Khai báo dữ liệu »  Khai báo lớp học » Sửa » Tiến hành bổ 

sung các thông tin thiếu báo lỗi » Lưu. 

 

c. Học sinh 

Ở loại dữ liệu chọn Thông tin học sinh(Các trường dữ liệu khác để Tất 

cả) » Tìm kiếm 

 



Tích vào ô vuông như  dưới hình(Toàn bộ dữ liệu) » Nộp dữ liệu 

 

Lưu ý: Trường hợp nếu có lỗi trong quá trình nộp dữ liệu nhà trường tiến 

hành tải file lỗi về để xem chi tiết lỗi, thao tác cập nhật bổ sung các 

trường thông tin bắt buộc của học sinh như sau. 

Học sinh » Hồ sơ học sinh »  Tìm kiếm học sinh nộp dữ liệu báo lỗi » 

Sửa hồ sơ » Lưu. 

 

d. Kết quả học tập 

Ở loại dữ liệu chọn Kết quả học tập » Kỳ báo cáo(Các trường dữ liệu 

khác để Tất cả) » Tìm kiếm 

 



Tích vào ô vuông như  dưới hình(Toàn bộ dữ liệu) » Nộp dữ liệu 

 

 Xong việc đẩy dữ liệu lên CSDL ngành cấp Sở 

 

 

II. HƯỚNG DẪN TRƯỜNG THCS VÀO PHẦN MỀM TUYỂN SINH 

CẤP MÃ HS VÀ MÃ BẢO MẬT 

Bước 1: Truy cập trang https://qlts.tsdc.edu.vn/ , hệ thống hiển thị: 

 
Bước 2: Nhấn nút Đăng nhập SSO hệ sinh thái giáo dục, hệ thống 

chuyển sang màn hình đăng nhập SSO 

 
Bước 3: Nhập tên tài khoản và mật khẩu SSO (là tài khoản quản trị 

trang https://taphuan.csdl.edu.vn/, nhấn nút Đăng nhập 

https://qlts.tsdc.edu.vn/
https://taphuan.csdl.edu.vn/


 

 
 

B4: Nhấn Tiếp tục với tư cách trường … 

 

B5: vào Quản lý học sinh -> Chọn “Đồng bộ dữ liệu học sinh” 

 

 
 

 Chọn “Đồng bộ dữ liệu” 

 



 

B6. Cấp mã bảo mật (nếu cần) 

=> Gv cào chon QL cấp mã bảo mật 

 
 Tìm kiếm và gửi mã bảo mật cho hs cần 

 


