HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU TỪ QLNT LÊN
CSDL CỦA SỞ GIÁO DỤC, BỘ
(Tài liệu dành cho các Phòng Giáo dục)
Để thực hiện kiểm tra dữ liệu đồng bộ từ phần mềm Quản lý nhà trường lên CSDL ngành của
Sở và hỗ trợ các trường đồng bộ từ CSDL ngành của Sở lên CSDL ngành của Bộ, thầy (cô) chực
hiện theo các bước như sau:
 Bước 1: Truy cập CSDL ngành của Sở
 Link: https://tichhop.csdl.edu.vn/
 Tên đăng nhập:
o

Đối với tài khoản quản trị của các Phòng Giáo dục (pgd_viết tắt của huyện). Ví
dụ PGD Vụ Bản tài khoản là: pgd_vuban, PGD Thành phố tài khoản là:
pgd_tpnamdinh.

o

Đối với tài khoản của các cấp học thuộc Phòng Giáo dục (pgd+viết tắt của
huyện_cấp học (mamnon, tieuhoc, thcs)). Ví dụ PGD Vụ Bản cấp Tiểu học tài
khoản là: pdgvb_tieuhoc.

 Mật khẩu: 123456Aa@
 Bước 2: Kiểm tra số lượng hồ sơ cán bộ, học sinh
Thầy (cô) kiểm tra dữ liệu tiếp nhận từ phần mềm QLNT: TIẾP NHẬN DỮ LIỆU QLNT »
BÁO CÁO TÌNH HÌNH NỘP DỮ LIỆU chọn Loại dữ liệu tương ứng để điểm tra xem số lượng
giáo viên, học sinh, lớp học xem đã khớp với thực tế chưa.
 Kiểm tra chi tiết hồ sơ cán bộ, học sinh

 Kiểm tra chi tiết hồ sơ cán bộ, học sinh
Kiểm tra, tìm kiếm, tra cứu chi tiết hồ sơ giáo viên, học sinh và lớp học TRA CỨU » TRA
CỨU CÁN BỘ thầy (cô) lựa chọn Nội dung hiển thị để xem thông tin chi tiết cán bộ, học sinh.

 Bước 3: Đồng bộ dữ liệu từ CSDL ngành của Sở lên CSDL ngành của Bộ
Thầy (cô) thực hiện hỗ trợ các trường đồng bộ dữ liệu từ : KẾT CHUYỂN DỮ LIỆU LÊN
BỘ »KẾT CHUYỂN DỮ LIỆU chọn Đơn vị, Cấp học, Trường học sau đó thầy (cô) chọn Tìm
kiếm hệ thống sẽ hiện danh sách các trường. Thầy (cô) chọn cột Loại dữ liệu cần đẩy, chọn nút
Duyệt/Đẩy

1

4

Để kiểm tra dữ liệu đồng bộ lên hệ thống CSDL ngành của Bộ thành công chưa, thầy (cô) vào
KẾT CHUYỂN DỮ LIỆU LÊN BỘ » LỊCH SỬ ĐẨY DỮ LIỆU LÊN BỘ.
Trong quá trình thực hiện có vướng mắc khó khăn các thầy (cô) liên hệ lại đầu mối Viettel để
được hỗ trợ:
Đ/c Nguyễn Thế Khoa

Số điện thoại: 0965.58.58.68

Đ/c Nguyễn Thị Hằng

Số điện thoại: 0969.173.579

Trân trọng cảm ơn!

