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1. Mở chức năng nộp báo cáo về Sở 
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2. Nộp lớp học: 

a. Chuẩn bị dữ liệu lớp 

Ở bước này, bạn hãy vào Menu Lớp → Danh mục lớp để thiết lập 2 thuộc tính : Lớp học 2 buổi 

và thuộc tính Phòng Giáo dục cho từng lớp. 

 
b. Tiến hành nộp lớp lên sở 

 



CÔNG TY PHẦN MỀM VIETSCHOOL – HƯỚNG DẪN NỘP DỮ LIỆU VỀ SỞ GD & ĐT TP.HCM 

 

3. Nộp học sinh 

a. Nộp dữ liệu 

  

- Nếu có lỗi dữ liệu, lưới dữ liệu sẽ ghi nhận cụ thể lỗi của từng dòng dữ liệu. Khi tất cả các dòng dữ 

liệu đều không có lỗi thì kết quả mới được lưu trên Sở. 

 

 
Bạn hãy sửa lại dữ liệu, bấm nút “Xem DL cục bộ” để nạp lại dữ liệu mới và tiến hành nộp lại (Bấm 

nút nộp dữ liệu) 

- Nếu nộp thành công, bạn sẽ nhận được thông báo như sau: 
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b. Kiểm tra dữ liệu đã nộp: 

Bấm nút “Xem DL cục bộ” để xem dữ liệu trên máy chủ VietSchool và kiểm tra xem học sinh đã 

được cấp Mã của Sở hay chưa. 
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Bạn cũng có thể kiểm tra lại dữ liệu của mình được lưu trữ như thế nào trên máy chủ của Sở 

bằng 2 cách sau: 

- Bấm nút “Xem DL trên sở”: Phần mềm sẽ tải dữ liệu từ Máy chủ của Sở về hiển thị lên lưới cho bạn 

xem lại 

- Bấm nút “Xem DL trên website”:  
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4. Đăng ký thí sinh dự thi kỳ thi chung 

 


