
HỆ THỐNG LÀM BÀI THU HOẠCH “ TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN 

SINH VIÊN ” DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẦU KHOÁ NĂM 2018 – 2019 

PHẦN DÀNH CHO QUẢN TRỊ 

Vào link http://tuanshcdsv.hou.edu.vn/  để truy cập vào hệ thống với tài khoản riêng 

Sau khi đăng nhập vào hệ thống xuất hiện giao diện: 

 

  

http://tuanshcdsv.hou.edu.vn/


1. Thêm đợt cho sinh viên 

 

Chọn Danh mục đợt như trên hình vẽ xuất hiện giao diện như sau: 

 

Hình 1. Giao diện thêm đợt cho sinh viên 

Để thêm đợt cho sinh viên cần thực hiện các bước sau: 



B1: Chọn thời gian cho đợt cho sinh viên như hình vẽ. 

B2: Nhập mô tả đợt cho sinh viên như hình vẽ. 

B3: Sau khi thực hiện xong B1, B2 Click vào thêm đợt. 

B4: Xem danh sách các đợt vừa thêm. 

B5. Sửa, Xóa đợt ( Khi không có sinh viên nào trong đợt đó). 

2. Import sinh viên 

Sau đó chọn Import sinh viên xuất hiện giao diện như sau: 

 

Hình 2. Giao diện import sinh viên 

 Để import sinh viên lên hệ thống cần thực hiện những bước sau: 

B1: Chọn File import sinh viên lên hệ thống như hình vẽ 

B2: Chọn đợt của sinh viên thi như hình vẽ. 

B3: Chọn                để tải file import lên hệ thống. 

3. Reset dữ liệu sinh viên 

Để reset được hệ thống thì sinh viên trong đợt này phải không tồn tại cùng 

đợt với sinh viên trong đợt trước đó. 



4. Xem lịch sử sinh viên 

 

Chọn danh mục xem lịch sử sinh viên xuất hiện giao diện như sau: 



 

 

Người quản trị có thể thống  kê sinh viên như sau: 

B1: Chon khoa 

B2: Chon thời gian đợt của sinh viên 

B3: Chọn trạng thái sinh viên 

B4: Chọn xem thông tin 

B5: Xuất excel 

 


