
PHỤ LỤC 1 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM GIA KHẢO SÁT VÀ GIÁM SÁT QUÁ 

TRÌNH LÀM BÀI CỦA HỌC SINH 

1. Mục đích 

- Hướng dẫn này dành cho các trường THPT - GDTX xuất danh sách - mật 

khẩu khởi tạo cho thí sinh khối 12 tham dự kỳ kiểm tra khảo sát THPT do Sở GDĐT 

Hà Nội tổ chức  vào ngày 28-30/5/2021 trên hệ thống study.hanoi.edu.vn. 

2. Quy trình thực hiện 

2.1. Hướng dẫn đăng nhập 

 Các bước thực hiện: 

 Bước 1: Mở trình duyệt web firefox 3.5 trở lên (hoặc Internet Explorer 7.0, 

Chrome). 

Bước 2: Quản trị trường đăng nhập vào CSDL ngành giáo dục theo địa chỉ 

(csdl.hanoi.edu.vn) 

Bước 3: Chọn vào ô phân hệ [Quản lý THPT] hoặc [Quản lý GDTX] 

Bước 4: Nhập đầy đủ các thông tin tại phần Đăng nhập hệ thống 

 

 Bước 5: Kích nút [Đăng nhập] 



2.2. Xuất danh sách tài khoản – mật khẩu khởi tạo cho thí sinh 

 Mô tả: Nhà trường thực hiện xuất excel tài khoản - mật khẩu cho học sinh 

trên csdl.hanoi.edu.vn.  

Các bước thực hiện như sau: 

Bước 1: Chọn phần mềm [Quản lý học và thi THPT]/1. Hệ thống/1.2 Quản 

lý tài khoản thí sinh hoặc [Quản lý học và thi GDTX]/1. Hệ thống/1.1 Quản lý 

tài khoản thí sinh 

Bước 2: Chọn Khối học: Khối 12 và kích nút [Xuất excel] 

 

Phần mềm sẽ trả về file excel danh sách tài khoản học sinh. 

 

Các trường cấp lại mật khẩu và gửi thông tin mật khẩu mới cho học sinh theo 

nguyên tắc học sinh nào chỉ biết mật khẩu của học sinh đó. 

Lưu ý: 15h ngày 28/5/2021, Sở GDĐT sẽ gửi thông tin Mã kỳ thi cho các 

trường để các trường phối hợp với CMHS, hướng dẫn học sinh đăng nhập vào kỳ 

thi. Mã kỳ thi là phương tiện đảm bảo an toàn thông tin (cho từng môn thi) nhằm 

hạn chế tình trạng học sinh sử dụng thủ thuật thi tự động. Vì vậy các trường không 



nên cung cấp mã kỳ thi cho học sinh quá sớm. 

2.3. Đăng ký môn thi cho thí sính 

2.3.1 Phân tổ hợp thí sinh 

Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường chọn tổ hợp cho học sinh (Tổ hợp 

tự nhiên và Tổ hợp xã hội). Đây là bước đệm để thực hiện bước tiếp theo, đăng ký 

cho thí sinh tham dự kỳ thi khảo sát chất lượng. 

 Các bước thực hiện: 

 Bước 1: Chọn phần mềm [Quản lý học và thi THPT]/ 1. Hệ thống/ 1.3 Phân 

tổ hợp thí sinh. 

 

 

Bước 2: Chọn Khối, Lớp cần phân ban. 

Bước 3: Nhập Tổ hợp theo quy tắc như sau: 

- Nhập số 1 cho ban Tổ hợp tự nhiên. 

- Nhập số 2 cho ban Tổ hợp xã hội. 



Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ nhập nhanh bằng cách kích vào biểu tượng  để 

chọn các Tổ hợp tự nhiên và Tổ hợp xã hội cho toàn bộ học sinh trong lớp. Sau đó 

nhà trường có thể thay đổi số ít học sinh của từng lớp tham gia thi tổ hợp còn lại. 

 

Bước 4: Kích nút [Lưu dữ liệu] để hoàn thành. 

2.3.2 Đăng ký phân ban cho học sinh 

Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường đăng ký thí sinh tham dự kỳ thi 

khảo sát chất lượng theo các môn thi quy định. 

 Các bước thực hiện: 

 Bước 1: Chọn phần mềm [Quản lý học và thi THPT]/ 5.1 Kỳ thi chính thức 

của Sở/ 5.1.1 Đăng ký thí sinh kỳ thi của Sở. 

 

Bước 2: Chọn Khối, Môn học. Tại kỳ thi cần đăng ký, kích nút 

.  

Ví dụ: Kỳ thi khảo sát THPT 2020 – 2021 lần 1 – Môn Toán 



 

 Bước 3: Chọn Tổ hợp, Lớp, Học sinh để đăng ký học sinh vào kỳ thi và kích 

nút [Thêm thí sinh]. 

 

 Bước 4: Lặp lại Bước 3 cho tất cả các kỳ thi của Sở diễn ra vào ngày 28-

30/05/2021 mà nhà trường có học sinh đăng ký dự thi. 

2.4 Hướng dẫn phân quyền 

2.4.1 Quản lý nhóm người dùng 

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường quản lý và tạo ra nhóm dành riêng 

cho giáo viên chủ nhiệm được thao tác các mức độ, giới hạn sử dụng các chức năng 

trên phần mềm quản lý học và thi. 

Hệ thống đã hỗ trợ các nhà trường khai báo mặc định có 3 nhóm người dùng: 

Nhóm quản trị hệ thống, nhóm giáo viên và nhóm giáo viên chủ nhiệm. Trường hợp 

cần tạo thêm nhóm người dùng, nhà trường thực hiện các bước như sau:  

 Bước 1: Chọn phần mềm Quản trị hệ thống. Kích vào danh mục 1.Quản lý 

tài khoản người dùng/ 1.1 Quản lý nhóm người dùng. 



 Bước 2: Kích nút [Thêm mới] để nhập mã nhóm, tên nhóm và trạng thái. 

 

Bước 3: Kích [Thêm] để hệ thống ghi lại thông tin nhóm vừa chọn. 

Lưu ý:  

Nếu đã có nhóm quyền Giáo viên chủ nhiệm trên hệ thống, nhà trường không cần 

thực hiện thêm mới nhóm quyền này nữa.  

2.4.2 Phân quyền nhóm người dùng phần mềm 

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường phân quyền khối quản lý cho nhóm 

giáo viên chủ nhiệm đã được tạo ra từ mục 1.1 Quản lý nhóm người dùng. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn phần mềm Quản trị hệ thống. Kích vào danh mục 1.Quản lý 

tài khoản người dùng/ 1.2 Phân quyền nhóm người dùng phần mềm. 

 Bước 2: Chọn nhóm quyền Giáo viên chủ nhiệm và tích chọn chức năng 

[Quản lý học và thi THPT] hoặc [Quản lý học và thi GDTX]. 

 

Bước 3: Kích [Ghi] để lưu dữ liệu. 

2.4.3 Phân quyền nhóm người dùng menu 

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường phân quyền cho nhóm giáo viên chủ 

nhiệm được thao tác các chức năng chi tiết tại phần mềm [Quản lý học và thi 

THPT] hoặc [Quản lý học và thi GDTX]. 

Các bước thực hiện: 



Bước 1: Chọn phần mềm Quản trị hệ thống. Kích vào danh mục 1. Quản lý 

tài khoản người dùng/ 1.3 Phân quyền nhóm người dùng menu. 

 Bước 2: Chọn Nhóm quyền giáo viên chủ nhiệm, chọn phần mềm [Quản lý 

học và thi THPT] hoặc [Quản lý học và thi GDTX] và tích chọn từng chức năng 

trên menu sử dụng phần mềm. 

 

Bước 3: Kích [Ghi] để lưu dữ liệu. 

2.4.4 Quản lý danh sách người dùng 

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường quản lý người dùng theo tên đăng 

nhập và hỗ trợ đổi mật khẩu cho giáo viên được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn phần mềm Quản trị hệ thống. Kích vào danh mục 1. Quản lý 

tài khoản người dùng/ 1.4 Quản lý danh sách người dùng. 

 Bước 2: Kích nút [Lấy danh sách CBQL/ GV]  

Bước 3: Tích chọn vào ô vuông trước tên CBQL/GV và kích nút [Thực hiện].  

 

Bước 4: Kích Ok để đồng ý. 



 

Lưu ý: 

- Đối với tài khoản người dùng đã được Phân nhóm quyền cột Trạng thái 

hiển thị Hiệu lực. 

- Đối với tài khoản người dùng chưa được Phân nhóm quyền cột Trạng thái 

hiển thị Không hiệu lực. 

- Đối với các tài khoản có trạng thái hiển thị Không hiệu lực, sẽ không đăng 

nhập được vào tài khoản. 

+ Bước 1: Tích chọn vào biểu tượng trước tên tài khoản cần phân nhóm 

quyền 

+ Bước 2: Chọn nhóm quyền, tích Hiệu lực 

+ Bước 3: Kích nút [Sửa] để lưu thông tin. 

 

2.5 Hướng dẫn giám sát 

2.5.1. GVCN đăng nhập được vào hệ thống giám sát kỳ thi 

- Tài khoản admin của trường phải cấp tài khoản và phân công vào nhóm GVCN 

trên phần mềm Cơ sở dữ liệu ngành tại địa chỉ http://csdl.hanoi.edu.vn 

http://csdl.hanoi.edu.vn/


- Giáo viên nhà trường truy cập vào đường dẫn csdl.hanoi.edu.vn, chọn phân hệ 

[Quản lý THPT] hoặc [Quản lý GDTX]. Nhập đầy đủ thông tin tài khoản, 

mật khẩu, đơn vị, mã xác nhận và nhấn nút [Đăng nhập]. 

 

Trường hợp giáo viên đăng nhập không thành công, vui lòng liên hệ quản trị nhà 

trường để được cấp lại tài khoản và mật khẩu. 

2.5.2. Thực hiện chức năng giám sát kỳ thi khảo sát 

- Sau khi đăng nhập thành công, Giáo viên chọn phần mềm [Quản lý học và thi 

THPT]/6. Giám sát kỳ thi trực tuyến/ 6.1. Kỳ thi chính thức/6.1.2 Của Sở GD&ĐT 

tổ chức hoặc [Quản lý học và thi GDTX]/6. Giám sát kỳ thi trực tuyến/6.1. Kỳ thi 

chính thức/6.1.1 Của Sở GD&ĐT tổ chức. 

- Trong giao diện giám sát, giáo viên quan sát được học sinh của lớp ở các trạng 

thái: đang thi, chưa vào thi, đã nộp bài với các mốc thời gian cụ thể. GVCN cần 

theo dõi sát thông tin để kịp thời đôn đốc học sinh tự giác, thực hiện đúng quy 

chế. 



 

 

Lưu ý: 

Chức năng giám sát chỉ hiển thị các kỳ thi trong ngày hiện tại. Giáo viên vui lòng 

truy cập mục này trong ngày thi để thực hiện giám sát và các tác vụ liên quan. 

2.5.3. Cấp lại mật khẩu cho thí sinh. 

- Giáo viên thực hiện cấp mật khẩu cho học sinh tại [Quản lý học và thi 

THPT]/1. Hệ thống/1.2 Quản lý tài khoản thí sinh hoặc [Quản lý học và thi 

GDTX]/1. Hệ thống/ 1.1 Quản lý tài khoản thí sinh. 

 

Lưu ý: Việc cấp lại mật khẩu sẽ ảnh hưởng đến quá trình đăng nhập của thí sinh. 

Vì vậy, chỉ chọn thí sinh cần cấp lại mật khẩu. 

2.5.4. Cho thí sinh dự thi lại khi gặp sự cố kỹ thuật 

Trong quá trình thi, thí sinh có thể gặp những sự cố sau đây: 



a. Trường hợp thí sinh đang làm bài bị mất kết nối Internet: Hệ thống sẽ hiển thị 

thông báo mất internet và tự động kết nối lại khi có mạng. Trong thời gian 

mất mạng, thí sinh vẫn có thể làm bài bình thường. 

b. Khi thí sinh nộp bài bị mất kết nối Internet: Trong trường hợp này, hệ thống 

sẽ dành 1 khoảng thời gian 20s, nếu có mạng trong thời gian đó thì sẽ nộp bài 

thành công, nếu quá thời gian trên, trình duyệt sẽ tải bài làm của thí sinh dưới 

dạng ảnh về thiết bị. Giáo viên thực hiện cho học sinh thi lại. 

c. Khi đang làm bài, máy tính hoặc thiết bị di động thông minh bị sập nguồn: 

Trong trường hợp này, thời gian làm bài của thí sinh vẫn chạy ngầm, thí sinh 

khởi động lại máy tính hoặc thiết bị di động thông minh và vào lại đúng kỳ 

khảo sát chất lượng để làm bài tiếp. Nếu sập nguồn quá thời gian thi hoặc thí 

sinh muốn đổi sang thiết bị khác, Giáo viên thực hiện cho học sinh thi lại. 

Lưu ý:  

- Việc cho học sinh thi lại sẽ xóa toàn bộ kết quả thi trước đó của thí sinh đồng 

thời cấp cho thí sinh một mã đề mới. 

- Khi thí sinh yêu cầu cho thi lại, giáo viên cần hỏi rõ nguyên nhân và yêu cầu 

có ảnh chụp hoặc video quay màn hình làm minh chứng. GVCN không cho 

học sinh của lớp thi lại để chạy theo thành tích ảo, ảnh hưởng đến chất lượng 

kỳ khảo sát. 

- Hệ thống sẽ thống kê tình trạng của từng trường hợp học sinh được thi lại cụ 

thể. GVCN bấm nút cho học sinh thi lại phải chịu trách nhiệm trước nhà 

trường và trước Sở GDĐT. 

 

 


