
PHỤ LỤC 3 

HƯỚNG DẪN TRƯỜNG THPT 

SỬ DỤNG HỆ THỐNG TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN  

 

1. Đăng nhập: 

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 

Bước 4: Nhấn Tiếp tục với tư cách trường … 

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


 

2. Xem chi tiết hồ sơ 

Vào chức năng Quản lý hồ sơ  Hồ sơ dự tuyển  

Chọn học sinh cần xem hồ sơ (có thể tìm kiếm theo tên học sinh, mã học 

sinh, mã hồ sơ) 

 

Nhấn nút  để xem chi tiết hồ sơ học sinh. 

3. Duyệt hồ sơ 

Vào chức năng Quản lý hồ sơ  Hồ sơ dự tuyển  

Vào xem chi tiết hồ sơ, kiểm tra đối chiếu thông tin hồ sơ học sinh. 

Nếu hồ sơ hợp lệ, nhấn nút Duyệt hồ sơ ở cuối hồ sơ 



 

4. Từ chối duyệt hồ sơ: 

Khi hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, nhà trường thực hiện Từ chối hồ 

sơ: 

Vào chức năng Quản lý hồ sơ  Hồ sơ dự tuyển 

Chọn hồ sơ cần xử lý 

Nhấn nút Từ chối duyệt hồ sơ 

Nhập nội dung từ chối duyệt (yêu cầu học sinh bổ sung thêm hồ sơ). 

Nhấn Xác nhận 

 



5. Hủy duyệt hồ sơ: 

Khi hồ sơ đã được duyệt (trạng thái Đã xét duyệt), trường THPT có thể hủy 

trạng thái duyệt của hồ sơ đó bằng nút Hủy duyệt hồ sơ. 

Vào chức năng Quản lý hồ sơ  Hồ sơ dự tuyển 

Chọn hồ sơ cần xử lý 

Nhấn nút Hủy duyệt hồ sơ 

6. Báo sai hồ sơ 

Trường học sinh đăng ký nguyện vọng 2,3 kiểm tra hồ sơ và báo sai các hồ 

sơ chưa hợp lệ. 

Vào chức năng Quản lý hồ sơ  Hồ sơ dự tuyển 

Nhấn nút  để xem chi tiết hồ sơ học sinh  

 

Chọn , hệ thống hiển thị: 



 

Nhấn , hệ thống hiển thị thông báo: 

 

Sau khi báo sai thành công, hệ thống dánh dấu hồ sơ có màu màu đỏ: 



 

Sau khi trường NV1 xử lý báo sai theo yêu cầu, hồ sơ chuyển sang màu vàng: 

 

Lưu ý: Trường báo sai cần kiểm tra lại các hồ sơ khi trường NV1 đã xử lý 

báo sai (các hồ sơ có màu vàng) -> nếu vẫn sai trường tiếp tục báo sai để 

trường NV1 sửa cho đến khi nào hồ sơ đã đúng thông tin hoàn toàn. 

7. Sửa hồ sơ báo sai 

Trường học sinh đăng ký nguyện vọng 1 sửa các hồ sơ báo sai 



Tìm kiếm và chọn hồ sơ báo sai cần sửa (các hồ sơ đã được báo sai có màu 

đỏ) -> nhấn  -> hệ thống hiển thị màn hình Sửa hồ sơ: 

 

Chọn nút , hệ thống hiển thị: 

 

Người dùng có thể xem thông tin: người báo sai, nội dung, trạng thái xử lý 

Sau khi sử lý báo sai theo yêu cầu, người dùng nhấn chọn Đã xử lý 



 

Xử lý thành công, TT xử lý chuyển từ Chưa xử lý -> Đã xử lý: 

  

Đồng thời sau khi xử lý báo sai thành công, hồ sơ chuyển sang màu vàng: 

 



Lưu ý: Sau khi Sở giáo dục chốt thi sinh, THPT NV1 không được phép xử lý 

báo sai hồ sơ. 


