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I. Giới thiệu 

1. Mục đích, ý nghĩa của tài liệu 

Tài liệu này được xây dựng nhằm hướng dẫn người dùng  hiểu và sử dụng được phần 

mềm của hệ thống Tuyển sinh đầu cấp cho PHHS. 

2. Phạm vi tài liệu 

Sản phẩm được áp dụng cho người dùng là PHHS. Cụ thể: 

- Phụ huynh có thể tìm kiếm các thông tin liên quan đến đợt tuyển sinh: 

 Thông tin tuyển sinh 

 Đăng ký tuyển sinh 

 Tra cứu 

3. Cấu trúc tài liệu 

Tài liệu này gồm 3 phần, được bố trí như sau: 

- Phần I: Giới thiệu: nêu mục đích, phạm vi và cấu trúc tài liệu. 

- Phần II: Tổng quan: ghi nhận các thông tin tổng quát về hệ thống Tuyển sinh đầu cấp. 

- Phần III: Hướng dẫn sử dụng các chức năng của hệ thống Tuyển sinh đầu cấp. 

II. Tổng quan 

1. Phát biểu bài toán 

Hệ thống làm ra với mục đích giải quyết những khó khăn trong quá trình tuyển sinh đầu 

cấp của các Sở ban ngành. Việc giải quyết những bất cập trong suốt quá trình tìm kiếm 

đến tra cứu kết quả hay xử lý thông tin của đối tượng liên quan (Phụ huynh học sinh) là 

vấn đề mà tài liệu hướng tới.  

Trong đó, phải kể đến những khó khăn cụ thể gặp phải là: 

- Phụ huynh học sinh khó khăn trong việc nắm bắt thông tin tình hình tuyển sinh; không 

theo dõi được lịch sử, xử lý hồ sơ; báo cáo tuyển sinh phụ thuộc vào báo cáo của nhà 

trường. 

- Nhà trường tốn nhiều thời gian xác minh, kiểm tra hồ sơ; mất nhiều thời gian làm việc 

với phụ huynh học sinh; không nắm được tình hình xử lý hồ sơ tuyển sinh của trường; 

tổng hợp xử lý báo cáo; thông tin học sinh liên thông giữa các cấp học.  
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- Phụ huynh học sinh không nắm được thông tin tuyển sinh của các trường; không biết 

trường đúng tuyến cho con em mình; tốn nhiều thời gian, công sức làm thủ tục đăng ký 

tuyển sinh; không biết được quá trình xử lý hồ sơ đăng ký. 

2. Mục tiêu hệ thống 

Mục đích hệ thống muốn hướng tới chính là xây dựng một Hệ thống Tuyển sinh trực 

tuyến (HTTSTT) để giải quyết các khó khăn gặp phái trong quá trình tuyển sinh. 

Tài liệu hướng dẫn cụ thể các chức năng của hệ thống cho người sử dụng. 

III. Hướng dẫn sử dụng các chức năng hệ thống 

1. Xem thông tin tuyển sinh 

Mục đích: Chức năng này cho phép người dùng xem thông tin tuyển sinh 

Bước 1: Truy cập trang web https://daklak.tsdc.edu.vn dành cho phụ huynh học sinh/ 

học sinh.  

 

Bước 2: Vào chức năng Thông tin tuyển sinh. Hệ thống hiển thị các tiêu chí tìm kiếm: 
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Bước 3: Để xem thông tin tuyển sinh, người dùng chọn Đơn vị, Cấp học, Năm học. Sau 

đó ấn chọn . Hệ thống sẽ trả về các Đợt tuyển sinh theo các tiêu chí mà người 

dùng chọn: 

 

 

Bước 4: Để xem chỉ tiêu tuyển sinh của các trường trong đợt tuyển sinh đang diễn ra, vào 

chức năng Thông tin tuyển sinh  Chỉ tiêu tuyển sinh các trường Chọn đợt tuyển sinh 

muốn xem thông tin trường: 
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- Chọn  Chi tiết tuyển sinh để xem chi tiết tuyển sinh của trường  

 

- Chọn   Chi tiết để xem chi tiết nguyện vọng của trường 
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- Chọn  Tính danh sách xếp hạng để xem Danh sách xếp hạng của các hồ sơ đã nộp vào 

trường 

 

 

Bước 5: Để xem các kỳ thi của đợt tuyển sinh đang diễn ra, vào chức năng Thông tin 

tuyển sinh  Danh sách kỳ thi  Chọn đợt tuyển sinh muốn xem thông tin kì thi: 
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Nhấn nút  để xem các trường thuộc kỳ thi, giao 

diện hiển thị: 

 

Nhấn nút  để xem các bài thi thuộc kỳ thi, giao 

diện hiển thị: 

 

Bước 5: Để xem thông tin điểm ưu tiên, vào chức năng Thông tin tuyển sinh  Thông 

tin điểm ưu tiên. 
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Bước 6: Để xem thông tin điểm ưu tiên, vào chức năng Thông tin tuyển sinh  Thông 

tin điểm khuyến khích  Chọn Đợt tuyển sinh muốn xem thông tin điểm khuyến khích: 

 

PHHS/ học sinh có thể xem video hướng dẫn tại đây:  

https://youtu.be/3_f3nleWzHU 

2. Đăng ký tuyển sinh 

2.1. Đăng ký hồ sơ 

Mục đích: Chức năng này phục vụ đối tượng người dùng là phụ huynh học sinh, PHHS 

có thể truy cập trang đăng ký để thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con em 

mình. 

https://youtu.be/3_f3nleWzHU
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Bước 1: Truy cập trang web dành cho phụ huynh học sinh/ học sinh. 

Bước 2: Vào chức năng Đăng ký tuyển sinh. Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký. chọn 

Danh sách Sở/Phòng giáo dục, chọn cấp học có đợt tuyển sinh muốn đăng ký 

 

 

Có 2 trường hợp đăng ký tại trang đăng ký tuyển sinh: 

- TH1: Đối với ĐTS phân tuyến, học sinh đã có hồ sơ, PHHS vào xác nhận đăng ký. Học 

sinh được cấp mã học sinh/mã hồ sơ và mã bảo mật 

 

PHHS nhấn , hệ thống hiển thị màn hình tra cứu hồ sơ 
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PHHS điền mã học sinh/mã hồ sơ và mã bảo mật đã được cấp trước đó. Sau đó nhấn nút 

 để tiếp tục. Khi đó, giao diện sẽ hiển thị thông tin của học sinh đó. Học sinh 

chỉ cần nhập những trường thông tin chưa có sau đó ấn . 

 

- TH2: Đối với ĐTS thường, học sinh chưa có hồ sơ, PHHS vào tạo hồ sơ 
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PHHS nhấn vào  để tạo thông tin và hồ sơ đăng ký. 

 

Sau khi chọn “Đăng ký hồ sơ”, hệ thống hiển thị: 

 

Nếu người dùng chọn trường dự tuyển là trường thường, thì chỉ cần chọn trường Dự 

tuyển, sau đó chọn , hệ thống sẽ hiển thị ra form đăng ký: 
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Người dùng thực hiện nhập thông tin vào các trường thông tin. 

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

Nếu học sinh đã có thông tin trên hệ thống. Điền Mã học sinh và mã bảo mật, sau đó 

nhấn Tìm kiếm. Hệ thống sẽ điền thông tin của học sinh vào form đăng ký 

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ và hợp lệ thông tin học sinh, người dùng nhập mã Captcha 

để xác thực, sau đó chọn  để hoàn tất hoặc  để hủy bỏ thao 

tác đăng ký. 

 Nếu người dùng chọn trường đăng ký là trường chuyên thì cần chọn lớp và bài thi chuyên 

bằng cách ấn chọn  , hệ thống hiển thị: 

 

Chọn Lớp chuyên và bài thi chuyên muốn đăng ký, sau đó chọn Lưu để Lưu lại thông tin 

đăng ký: 
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Sauk hi chọn Lớp chuyên và trường chuyên muốn tham gia, người dùng tiếp tục chọn 

 và thực hiện các thao tác như đăng ký trường thường. 

 Trường hợp học sinh thuộc diện tuyển thẳng có thể nhấn chọn vào ô vuông  Đăng ký 

hồ sơ tuyển thẳng, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các trường hợp thuộc diện tuyển thẳng 

để người dùng chọn 

 

Để thay đổi nguyện vọng hồ sơ sau khi đăng kí, tại giao diện của chức năng “Đăng ký 

đăng ký tuyển sinh”, sau khi chọn “Danh sách Sở/Phòng giáo dục” và “Cấp học” của hồ 

sơ, ấn chọn , hệ thống hiển thị giao diện: 
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Nhập mã học sinh và mã bảo mật mà hệ thống đã cung cấp cho học sinh (ngay sau khi tạo 

hồ sơ thành công), rồi chọn . Khi đó, hệ thống hiển thị màn hình thông tin 

đăng kí hồ sơ dự tuyển của học sinh, học sinh tùy chỉnh thông tin rồi gửi lại hồ sơ dự 

tuyển. Thông tin mới của hồ sơ sẽ được cập nhật lại. 

 

PHHS/ học sinh có thể xem video hướng dẫn tại đây:  

- TH1: https://youtu.be/lSCsvNDxGWg 

- TH2: https://youtu.be/zVWS3wrItzw 

2.2. Tra cứu hồ sơ 

Mục đích: Chức năng này phục vụ đối tượng người dùng là phụ huynh học sinh, PHHS 

có thể truy cập trang đăng ký để thực hiện tra cứu thông tin hồ sơ, cập nhật thông tin hồ 

https://youtu.be/lSCsvNDxGWg
https://youtu.be/zVWS3wrItzw
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sơ (tùy theo ĐTS có cho phép PHHS cập nhật hay không), cập nhật trạng thái của hồ sơ 

(xem đã được trường tiếp nhận hay duyệt chưa) cho con em mình. 

Bước 1: Truy cập trang web dành cho phụ huynh học sinh/ học sinh. 

Bước 2: Vào chức năng Đăng ký tuyển sinh. Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký. chọn 

Danh sách Sở/Phòng giáo dục, chọn cấp học có đợt tuyển sinh cần tra cứu. 

 

Bước 3: Nhấn , hệ thống hiển thị màn hình tra cứu 
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Bước 4: Nhập thông tin Mã học sinh/Mã hồ sơ và Mã bảo mật, sau đó nhấn , hệ 

thống hiển thị thông tin của hồ sơ 
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Nếu PHHS muốn cập nhật thông tin, nhấn Cập nhật hồ sơ 

PHHS/ học sinh có thể xem video hướng dẫn tại đây:  

https://youtu.be/E9Vb_N2sQxk https://youtu.be/E9Vb_N2sQxk 

2.3. Rút và bổ sung hồ sơ 

Mục đích: Giúp PHHS/ học sinh có thể rút hồ sơ trong trường hợp muốn đăng ký vào 

trường khác và bổ sung hồ sơ vào trường mới  

Lưu ý: Chức năng Rút và bổ sung hồ sơ phụ thuộc vào ĐTS có cho phép rút và bổ sung 

hồ sơ hay không. 

- Rút hồ sơ: 

Bước 1: Truy cập trang web dành cho phụ huynh học sinh/ học sinh. 

Bước 2: Vào chức năng Đăng ký tuyển sinh. Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký. chọn 

Danh sách Sở/Phòng giáo dục, chọn cấp học có đợt tuyển sinh cần tra cứu. 

Bước 3: Điền thông tin hồ sơ và nhấn  

Bước 4: Tại màn hình thông tin hồ sơ, nhấn , hệ thống hiển thị thông báo 

 

Lưu ý: PHHS ghi nhớ lại mã hồ sơ để có thể bổ sung hồ sơ 

Bước 5: Nhấn , hệ thống hiển thị thông báo: 

 

https://youtu.be/E9Vb_N2sQxk
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- Bổ sung hồ sơ: 

Bước 1: Truy cập trang web dành cho phụ huynh học sinh/ học sinh. 

Bước 2: Vào chức năng Đăng ký tuyển sinh. Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký. chọn 

Danh sách Sở/Phòng giáo dục, chọn cấp học có đợt tuyển sinh cần tra cứu. 

Bước 3: Nhấn , hệ thống hiên thị màn hình Bổ sung hồ sơ 

Bước 4: Chọn trường đăng ký mới 

 

Bước 5: Nhập mã hồ sơ đã rút, nhấn , hệ  thống hiển thông tin học sinh của hồ 

sơ đó 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho PHHS 

 

20 

 

 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho PHHS 

 

21 

 

Bước 6: Nhấn , hệ thống hiển thị thông báo 

 

Nhấn , hệ thống hiển thị thông báo mã hồ sơ mới đã được bổ sung 

 

 

PHHS/ học sinh có thể xem video hướng dẫn tại đây:  

https://youtu.be/m4Wn1DPVgVA 

2.4. Báo sai hồ sơ 

https://youtu.be/m4Wn1DPVgVA
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Mục đích: Giúp PHHS/ học sinh có thể báo sai các trường thông tin trong hồ sơ với 

trường/phòng/sở 

Bước 1: Truy cập trang web dành cho phụ huynh học sinh/ học sinh. 

Bước 2: Vào chức năng Đăng ký tuyển sinh. Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký. chọn 

Danh sách Sở/Phòng giáo dục, chọn cấp học có đợt tuyển sinh cần tra cứu. 

Bước 3: Điền thông tin hồ sơ và nhấn  

Bước 4: Nhấn , hệ thống hiển thị màn hình Báo sai hồ sơ 

 

Bước 5: Nhập SĐT/Email liên hệ, Nội dung (bắt buộc nhập), Mã bảo mật (bắt buộc 

nhập), Mã captcha 

Bước 6: Nhấn  

PHHS/ học sinh có thể xem video hướng dẫn tại đây:  

https://youtu.be/JOwqDxE_C30 

2.5. Cập nhật điểm thi cho hồ sơ 

Mục đích: Giúp PHHS/ học sinh có thể cập nhật điểm thi cho các ĐTS không tổ chức thi, 

lấy kết quả của kỳ thi khác. 

https://youtu.be/JOwqDxE_C30
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Bước 1: Truy cập trang web dành cho phụ huynh học sinh/ học sinh. 

Bước 2: Vào chức năng Đăng ký tuyển sinh. Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký. chọn 

Danh sách Sở/Phòng giáo dục, chọn cấp học -> Đăng ký hồ sơ hoặc người dùng Tra 

cứu hồ sơ 

Bước 3: Sau  khi đăng ký hệ thống hiển thị thông báo, nhấn Nhập điểm thi cho hồ sơ 

 

Bước 4: Hệ thống hiển thị popup Nhập điểm thi, thực hiện nhập điểm cho các môn 

 

Người dùng có thể nhập điểm của các môn thi khác bằng cách: Chọn môn thi rồi nhấn 

Thêm môn thi và nhập điểm cho môn thi vừa thêm 

Người dùng cũng có thể xóa các môn thi bằng cách nhấn Xóa tại môn thi cần xóa 
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Bước 5: Sau khi nhập điểm xong, người dùng nhấn Cập nhật điểm thi, hệ thống thông 

báo Cập nhật thành công 

 

PHHS/ học sinh có thể xem video hướng dẫn tại đây: https://youtu.be/Zj1RC2yiDFs 

3. Tra cứu 

Mục đích: Giúp PHHS/ học sinh tra cứu các thông tin như: Tra cứu trường tuyển sinh, 

Tra cứu lịch sử hồ sơ, Tra cứu địa điểm thi, Tra cứu điểm thi, Tra cứu điểm chuẩn, trúng 

tuyển, hoặc Tra cứu học sinh. 

3.1. Tra cứu trường tuyển sinh 

Bước 1: Truy cập trang web dành cho phụ huynh học sinh/ học sinh. 

Bước 2: Vào chức năng Tra cứu, chọn “Tra cứu trường tuyển sinh” 

Tai chức năng Tra cứu trường tuyển sinh, người dùng có thể tra cứu theo mã học sinh 

hoặc tra cứu theo địa chỉ. 

+ Nếu muốn tra cứu theo mã học sinh, ấn chọn “Tra cứu theo mã học sinh, sau đó nhâp 

thông tin vào các trường tra cứu: 
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Những trường tra cứu có dấu (*) đều là những trường thông tin bắt buộc phải nhập khi tra 

cứu. Sau khi nhập đầy đủ thông tin, ấn chọn  để thực hiện tra cứu các trường 

tuyển sinh đúng tuyến của học sinh.  

+ Nếu muốn tra cứu theo địa chỉ, chọn “Tra cứu theo địa chỉ”, sau đó cũng nhập thông tin 

tra cứu vào các trường tương ứng: 

 

Những trường thông tin có dấu (*) là những trường bắt buộc phải nhập. Sau khi nhập đủ 

thông tin cần thiết, chọn  để thực hiện tra cứu. Hệ thống sẽ trả về danh sách 

các trường tuyển sinh theo những thông tin tra cứu. 

PHHS/ học sinh có thể xem video hướng dẫn tại đây:  

https://youtu.be/7mQYxYLLb2M 

3.2. Tra cứu lịch sử hồ sơ 

https://youtu.be/7mQYxYLLb2M
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Bước 1: Truy cập trang web dành cho phụ huynh học sinh/ học sinh. 

Bước 2: Vào chức năng Tra cứu, chọn “Tra cứu lịch sử hồ sơ”. Hệ thống hiển thị giao 

diện: 

 

Người dùng nhập các thông tin cần tra cứu, đặc biệt là những trường có dấu (*) là những 

trường bắt buộc nhập. Sau đó ấn chọn , hệ thống trả về thông tin lịch sử của 

hồ sơ theo các tiêu chí tìm kiếm: 

 

PHHS/ học sinh có thể xem video hướng dẫn tại đây:  
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https://youtu.be/FOjLxgdd2Xs 

3.3. Tra cứu địa điểm thi 

Mục đích: Chức năng này phục vụ đối tượng người dùng là phụ huynh học sinh có thể 

truy cập trang tuyển sinh để thực hiện tra cứu địa điểm thi trực tuyến của con em mình. 

Bước 1: Truy cập trang web dành cho phụ huynh học sinh/ học sinh. 

Bước 2: Vào chức năng Tra cứu  => Chọn Tra cứu địa điểm thi. Hệ thống hiển thị giao 

diện: 

 

Người dùng nhập các thông tin để thực hiện tra cứu, đặc biệt là những thông tin có dấu 

(*) bắt buộc. Sau khi tra cứu, hệ thống hiển thị thông tin kết quả: 

 

PHHS/ học sinh có thể xem video hướng dẫn tại đây:  

https://youtu.be/FOjLxgdd2Xs
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https://youtu.be/GK-flv8UJpI 

3.4. Tra cứu điểm thi 

Mục đích: Chức năng này phục vụ đối tượng người dùng là phụ huynh học sinh có thể 

truy cập trang tuyển sinh để thực hiện tra cứu điểm thi trực tuyến của con em mình. 

Bước 1: Truy cập trang web dành cho phụ huynh học sinh/ học sinh. 

Bước 2: Vào chức năng Tra cứu => Chọn Tra cứu điểm thi. Hệ thống hiển thị màn hình 

tra cứu điểm thi: 

 

Bước 3: Người dùng nhập các thông tin cần tra cứu vào các trường thông tin, những 

trường thông tin có dấu (*) là những trường bắt buộc phải nhập. Sau khi điền đầy đủ 

thông tin, ấn chọn , hệ thống hiển thị điểm của học sinh: 

https://youtu.be/GK-flv8UJpI
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PHHS/ học sinh có thể xem video hướng dẫn tại đây:  

https://youtu.be/oXnEc4AKfBE 

3.5. Tra cứu điểm chuẩn 

Mục đích: Chức năng này phục vụ đối tượng người dùng là phụ huynh học sinh có thể 

truy cập trang tuyển sinh để thực hiện tra cứu điểm chuẩn trực tuyến của con em mình. 

Bước 1: Truy cập trang web dành cho phụ huynh học sinh/ học sinh. 

Bước 2: Vào chức năng Tra cứu => Chọn Tra cứu điểm chuẩn. Hệ thống hiển thị màn 

hình tra cứu điểm thi: 

 

https://youtu.be/oXnEc4AKfBE
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Bước 3: Người dùng nhập các thông tin vào các trường thông tin, những trường thông tin 

có dấu (*) là những trường bắt buộc nhập. Sau đó nhấn nút , hệ thống hiển 

thị màn hình chi tiết điểm chuẩn: 

 

PHHS/ học sinh có thể xem video hướng dẫn tại đây:  

https://youtu.be/_kAfDSTpX4g 

3.6. Tra cứu trúng tuyển 

Mục đích: Chức năng này phục vụ đối tượng người dùng là phụ huynh học sinh có thể 

truy cập trang tuyển sinh để thực hiện tra cứu kết quả trúng tuyển của con em mình. 

Bước 1: Truy cập trang web dành cho phụ huynh học sinh/ học sinh. 

Bước 2: Vào chức năng Tra cứu  Tra cứu trúng tuyển 

https://youtu.be/_kAfDSTpX4g
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Bước 3: Người dùng nhập số báo danh hoặc mã học sinh của thí sinh, sau đó nhấn nút 

, hệ thống hiển thị màn hình chi tiết kết quả trúng tuyển: 

 

PHHS/ học sinh có thể xem video hướng dẫn tại đây:  

https://youtu.be/BX08KkXlWlE 

3.7. Tra cứu học sinh 

https://youtu.be/BX08KkXlWlE
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Mục đích: Chức năng này phục vụ đối tượng người dùng là phụ huynh học sinh có thể 

truy cập trang tuyển sinh để thực hiện tra cứu tên của con em mình. 

Bước 1: Truy cập trang web dành cho phụ huynh học sinh/ học sinh. 

Bước 2: Vào chức năng Tra cứu  Tra cứu học sinh. Hệ thống hiển thị giao diện: 

 

Tại đây, người dùng nhập các thông tin cần thiết, đặc biệt là những trường thông tin có 

dấu (*) bắt buộc.  Sau khi nhập đầy đủ thông tin , người dùng chọn  

Hệ thống hiển thi: 
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Để xem chi tiết học sinh, chọn “Chi tiết học sinh”, hệ thống sẽ trả về thông tin chi tiết của 

học sinh đó: 

 

PHHS/ học sinh có thể xem video hướng dẫn tại đây:  

https://youtu.be/SJzeAk1_ocQ 

4. Hướng dẫn 

Mục đích: Chức năng này phục vụ đối tượng người dùng là phụ huynh học sinh có thể 

biết được các bước thao tác với các chức năng cụ thể, giúp người dung hiểu hơn về hệ 

thống, từ đó giảm bớt khó khăn khi sử dụng 

Bước 1: Truy cập trang web dành cho phụ huynh học sinh/ học sinh. 

Bước 2: Vào chức năng Hướng dẫn. Hệ thống hiển thị giao diện: 

https://youtu.be/SJzeAk1_ocQ
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Người dùng có thể đọc trực tiếp, hoặc in, hoặc tải xuống hướng dẫn này. 

 


