
Sử dụng tài khoản nhập điểm 
Áp dụng với kỳ 20181 
Đơn vị thực hiện: Phòng Đào tạo 

Version 1.0 



⧈ Được thiết kế dành cho: 
⦿ Các thầy/cô giáo làm công tác quản lý tại các viện; 

⦿ Cán bộ giảng dạy; 

⦿ Cán bộ làm công tác giáo vụ viện. 

 

⧈ Phương thức phân quyền nhập điểm: 
⦿ Căn cứ theo giao kết giảng dạy: 

⧈ Cán bộ giảng dạy lớp nào sẽ nhập điểm lớp đó; 

⦿ Các lớp tổ chức chấm thi chung: 
⧈ Sẽ do giáo vụ viện nhập điểm trên hệ thống (cũ) hiện có tại các viện 

 

⧈ Hướng phát triển: 
⦿ Từ kỳ 20182: nhập hệ thống giao kết giảng dạy và hệ thống 

nhập điểm thành 01 hệ thống duy nhất truy cập qua Cổng 
thông tin 

2 31/01/2019 

Giới thiệu chung 



⧈ Hệ thống giao kết giảng dạy: 

⦿ Truy cập tại địa chỉ: qldt.hust.edu.vn 

⦿ Sử dụng để tra cứu mã lớp giảng dạy 

 

⧈ Hệ thống nhập điểm: 

⦿ Truy cập: Cổng thông tin đào tạo của trường 

⦿ Địa chỉ: ctt-daotao.hust.edu.vn 

3 31/01/2019 

Truy cập hệ thống 

Trong các slide tiếp theo: các thông tin về lớp thi, điểm thi, tên sinh 

viên, mã sinh viên…chỉ có ý nghĩa ví dụ minh họa. 



4 31/01/2019 

Truy cập hệ thống 

⧈ Giao diện trang Cổng thông tin đào tạo 



5 31/01/2019 

Giao diện đăng nhập 

1. Username: là địa chỉ email sử 
dụng khi đăng nhập hệ thống 
giao kết giảng dạy (gồm cả 
phần @hust.edu.vn) 

⦿ Ví dụ: 
tung.nguyenxuan@hust.edu.vn 

2. Password: là password sử 
dụng để đăng nhập hệ thống 
giao kết giảng dạy 

3. Mã xác thực: điền theo thông 
tin hiển thị trong ô Captcha 



6 31/01/2019 

Giao diện tra cứu lớp nhập điểm 

⧈ Chọn  Nhập điểm lớp học 

⦿ Với điểm quá trình: q+mã lớp học (ví dụ q105020) 

⦿ Với điểm cuối kỳ: nhập mã lớp thi (ví dụ: 89442) 



7 31/01/2019 

Giao diện nhập điểm 

⧈ Ví dụ giao diện nhập điểm quá trình 

⧈ Giao diện nhập điểm thi tương tự 

⧈ Ghi chú: 

⦿ Khi kết thúc nhập điểm tại một ô  có thể bấm Enter để xuống ô tiếp 
theo 



8 31/01/2019 

Các chức năng liên quan tới nhập điểm 

⧈ Cuối bảng điểm mỗi lớp sẽ có các nút chức năng 

⦿ Thoát nhập điểm: nếu bấm nút này hệ thống sẽ tự động thoát ra ngoài 
(logout) và không lưu điểm đã nhập. 

⦿ Ghi file Excel: xuất ra file Excel danh sách bảng điểm với các điểm đã nhập 
(để cán bộ tự kiểm tra, rà soát lại nếu cần) 

⦿ Kiểm lỗi nhập: tự động kiểm tra các lỗi về định dạng khi nhập (chức năng 
này không kiểm tra tính đúng/sai của điểm nhập) 

⦿ Gửi điểm phòng Đào tạo: 

⧈ Kết thúc nhập điểm bấm nút này để gửi điểm về hệ thống & Lưu lại trên server 

⧈ Nếu đang trong quá trình nhập cần dừng lại để nhập sau: bấm nút này để gửi 
điểm, lưu lại dữ liệu. Khi đăng nhập lần sau sẽ tiếp tục nhập các điểm còn lại. 

 

 



9 31/01/2019 

Các chức năng liên quan tới nhập điểm 

⧈ Ví dụ lỗi về định dạng điểm mà chức năng “Kiểm lỗi nhập” có thể 
phát hiện: 

⦿ Điểm âm (nhỏ hơn 0) 

⦿ Điểm lớn hơn 10 

⦿ Điểm có hai số sau chữ số thập phân… 



10 31/01/2019 

Lịch sử nhập điểm 

⧈ Trường hợp có sửa điểm sau khi đã nhập: 

⦿ Tất cả các thao tác sửa điểm sau khi đã gửi tới hệ thống đều được ghi 
nhận lại trong mục “Lịch sử” 

 

⦿ Như ví dụ trên thì điểm của SV Lê Thành An đã được điều chỉnh 2 lần 

⦿ Thời điểm & người điều chỉnh: được ghi nhận trong mục Lịch sử 

⦿ Khi có phát sinh điều chỉnh điểm: cần chuẩn bị sẵn các minh chứng 
⧈ Ví dụ: {bảng điểm gốc + bài thi gốc + bản photocopy) để minh chứng việc sửa điểm do vào nhầm 

 



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: 

Chuyên viên: Lê Quang Ninh  ninh.lequang@hust.edu.vn 

             & Nguyễn Xuân Tùng tung.nguyenxuan@hust.edu.vn 
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