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Stt Nội dung công 
việc 

Bộ 
phận 
thực 
hiện 

Bộ phận 
hỗ trợ 

Thời hạn hoàn tất 

Ghi chú 
Kiểm tra Thi cuối 

kỳ 

6 Lưu trữ bảng 
điểm gốc 

P.ĐTĐ
H 

Thư 
ký 

Tuần 1 của 
HK kế tiếp 

Tuần 3 của 
HK kế tiếp 

Bảng điểm gốc lưu tại 
P.ĐTĐH 

• Trường hợp nếu có điều chỉnh điểm kiểm tra, thi theo quy định sau khi đã chuyển 
điểm cho P.ĐTĐH (cần hạn chế tối đa trường hợp này), GV gởi đề nghị để điều 
chỉnh điểm (biểu mẫu số 11) trong tuần 4 của HK kế tiếp. 

• Trường hợp phúc khảo điểm thi có điều chỉnh, P.ĐTĐH nhập điểm có điều chỉnh 
trong vòng 3 ngày sau khi nhận được biên bản điều chỉnh điểm. 

 
3. CÁCH NHẬP ĐIỂM VÀO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (PEOPLESOFT)  

GV có hai cách để nhập điểm vào hệ thống thông tin quản lý 
- Cách 1: Nhập điểm thông qua file excel 
- Cách 2: Nhập điểm trực tiếp vào peoplesoft  
Để thực hiện việc nhập điểm trực tuyến chính xác, các GV cần thực hiện 1 trong 2 cách 
theo trình tự từng mục và các bước theo hướng dẫn như sau: 
 

 
 

1. Tải file excel nhập điểm giữa kỳ/cuối kỳ: 
a) Truy cập vào website :http://htttql.hoasen.edu.vn, sẽ có màn hình giao diện để đăng nhập 

vào hệ thống như sau: 

 
 

b) Sử dụng tài khoản email cá nhân làm tài khoản đăng nhập vào chương trình (đối với GV 
thỉnh giảng, sau khi nhận thông tin tài khoản email mới được cấp, phải đổi mật khẩu 
email, sau đó mới đăng nhập được vào trang này). 

 

Tên đăng nhập và mật khẩu 
giống tài khoản email 

Cách 1: Nhập điểm thông qua file excel 
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c) Sau khi đăng nhập thành công, giao diện làm việc sẽ hiển thị như hình ảnh: 

 
 

d) Chọn mục Quản lý điểm > Xuất phiếu điểm Excel -> Nhập mã học kỳ -> Chọn chức 
năng Tìm kiếm… 

 

Bước 2: Nhập mã học kỳ đang 
giảng dạy (HK13.2A là 1333) 

Bước 1:  chọn mục “Xuất 
phiếu điểm Excel” 

Bước 3: Chọn nút “Tìm kiếm” để hiển 
thị lớp học phần GV phụ trách 
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e) Sau khi chọn chức năng “Tìm kiếm”, màn hình liệt sẽ kê danh sách các lớp mà GV 
đang giảng dạy trong học kỳ tương ứng như sau:

 
f) Chọn lớp muốn nhập điểm từ danh sách, chương trình sẽ chuyển sang trang tương ứng 

như  sau:   
     

 
 

g) Chọn “giữa kỳ/cuối kỳ”, Sau đó nhấp vào nút “In phiếu”. Chương trình sẽ tải tập tin 
quản lý điểm của Lớp học phần đã được chọn tương ứng. 

 
(Hình minh họa sử dụng trình duyệt FireFox, thực tế có thể không giống khi sử dụng các 

trình duyệt khác. Vui lòng gọi trợ giúp khi không sử dụng được ứng dụng.) 

Đây là lớp học phần GV  được 
phân công. Nếu có sai sót so 
với thực tế, thông báo đến 

P.Đào tạo 

Bước 1: Chọn thành phần điểm  
“Giữa kỳ/Cuối kỳ” 

Bước  2: Chọn “In phiếu” để xuất 
được file DSSV nhập điểm. 

Chọn “Open with” 
để mở file 

Chọn Save file để 
lưu file 

Nhấp “OK” 
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h) Chọn Open with để mở tập tin quản lý điểm hoặc chọn Save để lưu lại tập tin này. 

 

 
 

2. Tiến hành nhập điểm vào file excel và tải tập tin điểm lên hệ thống thông tin quản lý: 
a) Mở tập tin đã được tải về và tiến hành nhập điểm. 

 

 
- Thực hiện xong việc nhập điểm trên tập tin Excel và lưu lại trên máy tính cá nhân.  
- Sau khi thực hiện xong việc nhập điểm trên tập tin, GV thực hiện việc chuyển điểm 

vào chương trình với các thao tác như sau. 
  

Nhập điểm tại đây 

Điểm vắng (v) Điểm đình chỉ thi (d) 

Tên file vừa lưu lại 

Điểm nhập bình thường 
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b) Chọn mục Quản lý điểm è Nhập phiếu điểm Excel è Nhập mã học kỳ è Chọn chức 
năng Tìm kiếm.  

 

 
 

- Sau khi chọn lớp học phần cần chuyển sẽ có giao diện tương ứng như hình bên dưới, và 
tiến hành chọn thành phần điểm giữa kỳ/cuối kỳ muốn chuyển vào hệ thống thông qua 
tập tin điểm (file excel) đã được nhập. 

 
 

- Nhấp vào nút “Tải lên tập tin” màn hình hiển thị như sau: 

 
 

Bước 1: Chọn “Giữa kỳ/Cuối kỳ” 

Bước 2: Chọn ”Tải lên tập tin” 

Chọn “Browser” để tìm kiếm tập tin 

Bước 1: Chọn “Nhập phiếu điểm Excel”. 

Bước 2: Chọn thông tin học kỳ cần chuyển điểm 

Bước 3: Chọn chức năng “Tìm kiếm” 

Bước 4: Chọn lớp cần chuyển điểm 
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- Nhấp vào nút Browser để tìm tập tin bảng điểm Excel được lưu. 
 

 
 

- Sau đó nhấp vào nút “Tải lên” để chuyển bảng điểm vào chương trình hoặc nhấp vào 
nút “Hủy” nếu các anh/chị chưa muốn thực hiện việc này.  

 
 

- Sau khi thực hiện cập nhật điểm trong hệ thống xong, tên tập tin bảng điểm sẽ hiển thị 
cho biết bảng điểm đã được lưu vào chương trình như sau. 
 

 
Kết thúc việc nhập điểm giữa kỳ/cuối kỳ vào trong hệ thống thông tin quản lý. 

Thông tin tên file đã cập nhật điểm trong hệ 
thống thành công trong hệ thống. 

Bước 2: Sau khi chọn file , 
Chọn  nút “Open” 

Chọn nút “Tải lên” 

Bước 1: Chọn file đã được 
xuất ra từ hệ thống và đã 

được nhập điểm 

Thông báo lưu file trong 
hệ thống thành công. 
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Chuyển điểm giữa kỳ/cuối kỳ đến P.ĐTĐH trong hệ thống thông tin quản lý 
- Ở phần “Danh mục” bên trái cửa sổ chọn mục “Quản lý điểm” è “Chuyển điểm 

(new)”… 

 
- Nhập vào thông tin số hiệu học kỳ, số hiệu lớp giảng dạy và chọn chức năng “Tìm kiếm” 

thì thông tin điểm mà anh/chị đã chuyển vào chương trình trước đó sẽ hiển thị. Tại đây, các 
anh/chị thực hiện việc kiểm tra, nếu có sai sót, tiến hành cập nhật vào tập tin điểm đã lưu 
và tiến hành cập nhật lại tập tin có điểm chính xác vào hệ thống trước khi chọn chức năng 
“Chuyển điểm đến P.ĐTĐH”. 
Lưu ý: Bước này rất quan trọng, GV cần kiểm tra, rà soát lại thông tin điểm thật chính xác, 
vì khi đã chọn chức năng chuyển điểm đến P.ĐTĐH sẽ không thay đổi điểm được. 

- Sau khi chọn chức năng tìm kiếm, bảng điểm lớp học phần cần chuyển điểm hiển thị 
thông tin điểm đã được cập nhật ứng như sau:  

 

 
 
 
 
 

  

Bước 1: Chọn “Chuyển điểm (new)” 

Bước 2: Nhập mã học kỳ 

Bước 4: Nhấp nút “Tìm kiếm” 

Bước 3: Nhập số hiệu lớp cần 
chuyển điểm 
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- Chọn thành phần điểm giữa kỳ/cuối kỳ muốn chuyển đến P.ĐTĐH 

 
- Kết quả sau khi chọn chức năng ‘Chuyển điểm đến P.ĐTĐH’ như sau: 

 
 

- Sau khi chuyển điểm thành công thì sẽ có màn hình tương ứng: 

 

Bước 1: Chọn thành phần điểm Giữa 
kỳ/Cuối kỳ muốn chuyển 

 

Bước 2: Chọn “Chuyển điểm đến PĐT” 

 

Thông báo công việc chuyển 
điểm thành công 
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- In phiếu điểm giữa kỳ/cuối kỳ thành file pdf: 

 
- Lưu lại tập tin kết quả giữa kỳ/cuối kỳ, tiến hành in và chuyển về văn phòng Khoa/CT/ BM

 
Kết thúc việc nhập và chuyển điểm kiểm tra/thi cuối kỳ vào hệ thống thông tin quản lý 
(Peoplesoft). 

  

GV phụ trách  ký tên 
GĐCT/ TBM ký tên 

Chọn thành phần điểm 
muốn in “Giữa kỳ/Cuối kỳ” 



73 

 

 
 

1. Tải danh sách nhập điểm giữa kỳ/cuối kỳ: 
a) Truy cập vào website :http://htttql.hoasen.edu.vn , sẽ có màn hình giao diện như sau: 

 
 

b) Sử dụng tài khoản email cá nhân làm tài khoản đăng nhập vào chương trình (đối với GV 
thỉnh giảng, sau khi nhận thông tin tài khoản email mới được cấp, phải đổi mật khẩu 
email, sau đó mới đăng nhập được vào trang này). 

c) Sau khi đăng nhập thành công, giao diện làm việc sẽ hiển thị như sau: 
 

 
 

d) Chọn mục Quản lý điểm è Nhập điểm trực tuyến è Chọn chức năng Tìm kiếm 
 

 
  

Cách 2: Nhập điểm trực tiếp vào Peoplesoft 

 

Tên đăng nhập và mật 
khẩu giống tài khoản email 

đã được cung cấp 

Bước 1: Vào Quản lý điểm, 
chọn mục “Nhập điểm trực 

tuyến” 
Bước 2: Nhập mã học kỳ đang giảng 

dạy (HK13.2A là 1333) 

Bước 3: Chọn nút “Tìm kiếm” để hiển thị 
lớp môn hoc GV đang đảm nhận 
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e) Màn hình liệt kê danh sách các lớp mà GV đang giảng dạy trong học kỳ. 

 
 

- Chọn lớp muốn nhập điểm từ danh sách các lớp được hiển thị. Chương trình sẽ chuyển 
sang trang tương ứng với lớp đã được chọn như sau: 

 
 
f) Chọn thành phần muốn nhập điểm giữa kỳ/cuối kỳ. Sau đó nhấp vào nút “Tải dữ liệu”, 

chương trình sẽ hiển thị DSSV trong lớp cần nhập điểm như sau: 

 

Đây là nơi hiển thị danh sách các lớp 
mà GV được phân công giảng dạy. Nếu 
có sai sót so với thực tế, vui lòng thông 
báo đến P.Đào tạo 

Bước 1: chọn thành phân điểm 
Giữa kỳ/Cuối kỳ Bước 2: Chọn “Tải dữ liệu” đề 

hiển thị DSSV cần nhập điểm. 
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2. Nhập điểm kiểm tra giữa kỳ/cuối kỳ: 
- Lưu ý: Điểm nhập chỉ có 1 chữ số thập phân. (Ví dụ: 5.5, 6.3, 8.9,….)  

 
 

- Sau khi hoàn thành việc nhập các thành phần điểm tiến hành lưu lại thông tin điểm vừa 
nhập (góc dưới bên trái có nút Lưu) 

 

Tiến hành nhập các thành phần 
điểm (Lưu ý: Điểm nhập chỉ có 1 

chữ số thập phân) 

Chọn nút “Lưu” để kết thúc 
quá trình nhập điểm 
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3. Chuyển điểm kiểm tra giữa kỳ/cuối kỳ: 
- Chọn mục Quản lý điểm è Chuyển điểm (new) è Nhập số hiệu học kỳ è Nhập số 

hiệu lớp cần chuyển điểm è Tìm kiếm 

 
- Sau khi chọn nút “Tìm kiếm” sẽ có màn hình tương ứng: 

 
- Chọn thành phần điểm giữa kỳ/ cuối kỳ muốn chuyển 

Lưu ý: Bước này rất quan trọng, GV cần kiểm tra lại thông tin điểm thật chính xác, vì khi 
đã chọn chức năng chuyển điểm đến P.ĐTĐH sẽ không thay đổi điểm được. Tại đây, GV 
thực hiện việc kiểm tra, nếu có sai sót, tiến hành nhập lại điểm đúng của SV theo trình tự 
nêu tại mục 2 - Nhập điểm kiểm tra giữa kỳ/cuối kỳ trước khi nhấn nút chuyển đến 
P.ĐTĐH. 

 
 

Bước 2: Nhập số hiệu lớp học 
phần cần chuyển điểm 

Bước 1: Nhập số hiệu học 
kỳ cần chuyển điểm 

Bước 3: Chọn chức năng 
“Tìm kiếm” 

Bước 1: Chọn thành phần điểm Giữa 
kỳ/Cuối kỳ muốn chuyển điểm 

Bước 2: Chọn “Chuyển điểm đến PĐT” 
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- Kết quả sau khi chọn chức năng ‘Chuyển điểm đến P.ĐTĐH’ như sau:  

 
 

- Sau khi chuyển điểm giữa kỳ/cuối kỳ thành công thì sẽ có màn hình tương ứng:  

 
 
- In phiếu điểm giữa kỳ/cuối kỳ thành tập tin dạng .pdf: 

 
 

Thông báo công việc chuyển điểm thành công; 

 

Chọn thành phần điểm 
muốn in “Giữa kỳ/Cuối kỳ” 



78 

 

- Lưu lại tập tin kết quả giữa kỳ/cuối kỳ, tiến hành in và chuyển về văn phòng 
Khoa/CT/ BM thông qua. 

 
 

- Kết thúc việc nhập và chuyển điểm giữa kỳ/cuối kỳ trực tuyến trong Peoplesoft. 
Khi GV gặp khó khăn, cần hỗ trợ trong quá trình nhập điểm vào Peoplesoft, GV liên hệ Ban 
dự án ERP (Email: erpsupport@hoasen.edu.vn; Điện thoại: 028 7309 1991 – số nội bộ 
11278) hoặc P.ĐTĐH (Email: khaothi@hoasen.edu.vn hoặc giap.vuhong@hoasen.edu.vn; 
Điện thoại: 028 7309 1991 – số nội bộ 14230)./. 
  

GV phụ trách  ký tên 
GĐCT/ TBM ký tên 
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VII. Tổ chức cây thư mục lưu trữ bài thi online của sinh viên 
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Phụ lục XI. HƯỚNG DẪN XEM MODULE PHÂN TÍCH ĐIỂM TRÊN PS  
 
Bước 1: Đăng nhập vào http://htttql.hoasen.edu.vn/  

 
 
Bước 2: Chọn và nhấn vào “Phân tích điểm”  

 
 
Bước 3: Tại tab “Thông tin” chọn “Học kì” muốn xem và nhấn vào “Xem thông tin”  

 
 Tại ngưỡng 5% điểm của khoa, bộ môn:  
- 5% điểm trung bình môn học/ cuối kì cao nhất của Khoa/BM: sẽ chuyển màu đỏ nếu 

mức 5% điểm trung bình môn học/ cuối kì cao nhất của Khoa/BM cao hơn mức 5% điểm 
trung bình môn học/ cuối kì cao nhất của Trường.  

-  5% điểm trung bình môn học/ cuối kì thấp nhất của Khoa/BM: sẽ chuyển màu đỏ nếu 
mức 5% điểm trung bình môn học/ cuối kì thấp nhất của Khoa/BM thấp hơn mức 5% điểm 
trung bình môn học/ cuối kì thấp nhất của Trường.  

-  Các trường hợp khác hệ thống hiển thị điểm màu đen.  
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Bước 4: Xem thông tin phân tích điểm  
- BGH, P.KT-ĐBCL, P.ĐTĐH được xem tất cả các quyền ở module này.  
- Trưởng Khoa: 

§ Xem thông tin ở các tab: “Thông tin”, “Trưởng Khoa”, “Chủ nhiệm bộ môn”  
§ Trưởng khoa có thể xem thông tin chung của Khoa và xem chi tiết từng BM, 

từng GV. 
§ Trưởng khoa nhấn vào “Thông tin Khoa” để lấy thông tin.  

 
- Nhấn tiếp vào “Xem thông tin” ở bảng “Danh sách giảng viên của khoa” sẽ hiển thị 

thông tin chi tiết những lớp môn học GV dạy trong học kì.  
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- Trưởng bộ môn/ Giám đốc chương trình:  

§ Xem thông tin ở các tab: “Thông tin”, “Chủ nhiệm bộ môn”  
§ TBM/ phụ trách BM có thể xem thông tin chung của BM mình quản lý và chi 

tiết từng GV, từng học phần, từng lớp học phần theo học kì. TBM nhấn vào 
“Thông tin bộ môn” để lấy thông tin.  

 
§ Nhấn tiếp vào “Xem thông tin” ở bảng “Danh sách giảng viên giảng dạy 

trong học kỳ” để coi tiếp thông tin chi tiết của từng GV. Bên dưới sẽ hiển thị 
“Điểm trung bình theo môn học” để đối sánh.  



107 

 

 
 
- Giảng viên 

§ Xem thông tin ở các tab: “Thông tin”, “Giảng viên”  
§ GV có thể xem thông tin về các lớp học phần và so sánh với học phần mình 

đảm trách.  
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Phụ lục XII. CÁC BIỂU MẪU 
1) Mẫu số: 01/THI - Mẫu Đề thi (3 dạng mẫu) 
2) Mẫu số: 02/THI - Mẫu Hình thức thi cuối học kỳ 
3) Mẫu số: 03/THI - Mẫu Lịch thi (cuối học kỳ hoặc kiểm tra giữa kỳ) 
4) Mẫu số: 04/THI - Mẫu Biên bản giao nhận đề thi gốc/nhân bản đề thi/nhận dữ liệu đề 

thi 
5) Mẫu số: 05/THI - Mẫu Biên bản giao nhận túi đề thi 
6) Mẫu số: 06/THI - Mẫu Báo cáo tình hình coi thi tại phòng thi (cuối kỳ hoặc kiểm tra 

giữa kỳ) 
7) Mẫu số: 07/THI - Mẫu Biên bản giám thị nhận túi đề thi/bàn giao túi bài thi 
8) Mẫu số: 08/THI - Mẫu Biên bản ghi nhận vi phạm quy chế tổ chức thi và quản lý điểm 

(đối với GV, NV, SV), ghi nhận SV ra khỏi phòng thi. 
9) Mẫu số: 09/THI - Mẫu Giấy xác nhận cho SV để xem xét hoãn thi (đi trễ hoặc không 

có giấy tờ tùy thân) 
10) Mẫu số: 10/THI - Mẫu Ghi nhận sự cố đề thi/bài thi 
11) Mẫu số: 11a/THI - Mẫu Phiếu đề nghị điều chỉnh điểm thi (đối với trường hợp cộng 

điểm, nhập điểm sai sót) 
12) Mẫu số: 11b/THI - Mẫu Phiếu đề nghị điều chỉnh điểm (dành cho SV được khôi phục 

học phần sau khi GV đã lên điểm) 
13) Mẫu số: 12a/THI - Mẫu Biên bản đối thoại – phúc khảo (dành cho các học phần không 

phải là đề án, đồ án, thực tập tốt nghiệp, khoá luận tốt nghiệp) 
14) Mẫu số: 12b/THI – Mẫu Biên bản đối thoại – phúc khảo (dành cho các học phần đề án, 

đồ án, thực tập tốt nghiệp, khoá luận tốt nghiệp) 
15) Mẫu số: 13/THI - Mẫu Biên bản giám sát kiểm tra giữa kỳ 
16) Mẫu số: 14/THI - Mẫu Biên bản giám sát kiểm tra cuối kỳ 
17) Mẫu số: 15/THI - Mẫu Biên bản thư ký nhận túi bài thi 
18) Mẫu số: 16/THI - Mẫu Biên bản thư ký giao túi bài thi cho GV 
19) Mẫu số: 17/THI – Mẫu Đơn đề nghị hoãn kiểm tra giữa kỳ 

 
_/_ 




