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QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy trình hoạt động của phần mềm Quản lý đào tạo
và Cổng thông tin sinh viên - học viên

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Căn cứ Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng chính
phủ về việc ban hành Điều lệ trường Đại học, quy định quyền hạn và trách nhiệm
của Hiệu trưởng trường Đại học;
Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-BYT ngày 05/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế
về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường Đại học Y Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng
Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Đào tạo ĐH&CĐ hệ chính quy;
Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ
trường đại học, ban hành theo quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/09/2010 của
Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ vào hoạt động thực tế của các đơn vị tham gia trong tiến trình quản lý
bằng phần mềm trong hoạt động đào tạo;
Căn cứ vào năng lực đáp ứng của phần mềm hiện tại trong hoạt động quản lý
đào tạo;
Xét đề nghị của Bà Trưởng phòng Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Quy trình hoạt động của phần mềm Quản lý đào tạo và
cổng thông tin sinh viên (có Quy trình kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số:
3231/QĐ-ĐHYHN ký ngày ngày 4 tháng 10 năm 2013.
Điều 3. Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Quản lý Đào tạo Đại học;
Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học, Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh
viên; Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Tài chính Kế
toán, các Viện, Khoa, Bộ môn, các Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3;
- BGH (để báo cáo);
- Lưu CNTT, VT.

Nguyễn Đức Hinh
(Đã ký)
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QUY TRÌNH
THỰC HIỆN QUẢN LÝ, CUNG CẤP DỮ LIỆU
CHO PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ CỔNG THÔNG TIN
SINH VIÊN - HỌC VIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 265 ngày 23 tháng 02 năm 2017
của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội)

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng
Văn bản này quy định việc thực hiện hoạt động quản lý và cung cấp dữ liệu
sinh viên/ học viên, điểm học tập, điểm rèn luyện, học phí, lệ phí, khung chương
trình đào tạo đại học, Sau đại học, cổng thông tin sinh viên - học viên và tổ chức
dạy học tại Trường Đại học Y Hà Nội (Sau đây gọi tắt là Nhà trường).
Các đơn vị cấp 3 có mã ngành đào tạo là: Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt và Vện
Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế công cộng (sau đây gọi tắt là đơn vị cấp 3).
Phân hệ Quản lý điểm (UniMark): do Phòng Quản lý Đào tạo Đại học (Phòng
QL.ĐTĐH), Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học (Phòng QL.ĐTSĐH), Trung tâm
Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục và Đơn vị cấp 3 quản lý theo quy định
về chức năng nhiệm của đơn vị trong Nhà trường.
Phân hệ Quản lý hồ sơ sinh viên (UniStudent): do Phòng Công tác Chính trị
Học sinh – Sinh viên, Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học và Đơn vị cấp 3 quản lý
theo quy định chức năng nhiệm vụ của đơn vị trong Nhà trường.
Phân hệ Tài chính (UniAcount): do Phòng Tài chính Kế toán và Đơn vị cấp 3
quản lý theo quy định về chức năng nhiệm vụ của đơn vị trong Nhà trường.
Phân hệ hệ thống (Unisystem): do Phòng Công nghệ thông tin chịu trách
nhiệm quản trị.
Điều 2: Mục đích
1. Thực hiện Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đảm bảo tính công khai,
minh bạch trong giáo dục.
2. Hỗ trợ các phòng chức năng trong công tác quản lý hồ sơ, quản lý điểm
học tập và chuyên cần trong quá trình học tập của sinh viên, học viên.
3. Tăng cường khả năng tập trung và kế thừa dữ liệu trong Nhà trường.
4. Tăng cường năng lực liên kết và hợp tác trong thực hiện hoạt động giữa các
đơn vị trong Nhà trường.
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Điều 3: Quy trình thực hiện
1. Các bước triển khai cho sinh viên và học viên nhập trường như sau
Bước 1: Cập nhật danh sách trúng tuyển từ Hội đồng tuyển sinh vào phần
mềm:
Bước này thực hiện theo quy trình sau:
- Hội đồng Tuyển sinh Đại học và Sau Đại học chuyển danh sách thí sinh trúng
tuyển sau khi công bố điểm chuẩn 3 ngày (không bao gồm ngày nghỉ và ngày lễ).
Danh sách này gồm: Mã sinh viên đối với sinh viên và Mã học viên với học viên,
Số báo danh, Họ và tên sinh viên, Ngày tháng năm sinh, Giới tính, Mã ngành dự
thi, Quê quán, điểm trúng tuyển. Dữ liệu cần được cung cấp dưới dạng file Excel,
kiểu chữ Unicode.
- Đối với sinh viên: Phòng CTCT&HSSV trong vòng 2 ngày nhập dữ liệu
trúng tuyển vào phần mềm, tạo mã sinh viên (Mã số của từng sinh viên được thống
nhất trong suốt thời gian học tập tại trường), phối hợp cùng Hội đồng tuyển sinh để
in giấy báo trúng tuyển từ danh sách trong hệ thống đã bao gồm mã sinh viên.
- Đối với học viên: Phòng QL.ĐTSĐH trong vòng 2 ngày nhập dữ liệu trúng
tuyển vào phần mềm, tạo mã học viên (bắt đầu từ thời điểm công bố điểm chuẩn
và danh sách trúng tuyển).
Bước 2: Nhập học cho thí sinh trúng tuyển, bước này thực hiện theo quy trình
sau:
- Phòng TCKT và Đơn vị cấp 3 nhập định mức học phí, lệ phí và tổ chức thu
học phí, lệ phí cho các sinh viên, học viên nhập học.
- Phòng CTCT&HSSV, Phòng QL.ĐTSĐH và đơn vị cấp 3 nhập dữ liệu sinh
viên, học viên đến nhập học vào phần mềm bao gồm các thông tin về hồ sơ và in
phiếu nhập học cho sinh viên – học viên, Phòng TCKT kế thừa danh sách nhập học
để thực hiện công tác thu học phí.
- Phòng CNTT dựa trên mã số sinh viên và mã số học viên đưa ra danh sách, in
phiếu cung cấp thông tintài khoản truy cập cổng thông tin sinh viên - học viên và
cung cấp thư điện tử mang tên miền daihocyhanoi.edu.vn, tài khoản truy cập vào
cổng học tập trực tuyến (eLearning), thư viện ảo của ngành y tế.
- Phiếu cung cấp thông tin này, Phòng CTCT&HSSV, Phòng QL.ĐTSĐH cấp
phát cho sinh viên/ học viên trước ngày hệ thống tài khoản được kích hoạt đã ghi
trên phiếu.
Bước 3:
Phân lớp, phân tổ cho các sinh viên đã nhập học: Phòng CTCT&HSSV phân
lớp, phân tổ trên danh sách các sinh viên đã làm thủ tục nhập học sau khi đón tiếp
sinh viên.
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Phân lớp cho các học viên đã nhập học: Phòng QL.ĐTSĐH phân lớp trên danh
sách các sinh viên đã làm thủ tục nhập học sau khi đón tiếp học viên.
Bước 4: Dữ liệu danh sách sinh viên không nhập học theo TT số 03/2016/TTBGDĐT ngày 14/3/2016, sau 15 ngày Phòng CTCT&HSSV xóa bỏ danh sách này
ra khỏi hệ thống.
2. Các bước triển khai cho từng năm học, mỗi kỳ, mỗi học phần của sinh
viên và học viên Nhà trường như sau
Bước 1: Quản lý hồ sơ
Đối với sinh viên:
- Phòng CTCT&HSSV và Đơn vị cấp 3 thực hiện cập nhật dữ liệu hồ sơ sinh
viên trong quá trình học tập như: hồ sơ sinh viên, các quyết định ngừng học, thôi
học, kỷ luật, khen thưởng.
- Phòng QL.ĐTĐH thực hiện cập nhật dữ liệu trong quá trình học tập của sinh
viên như: lưu ban, chuyển lớp, chuyển trường, chuyển từ trường khác tới Trường
Đại học Y Hà Nội và lưu học sinh nước ngoài.
Đối với học viên:
- Phòng QL. ĐTSĐH và Đơn vị cấp 3 thực hiện nhập dữ liệu hồ sơ học viên
Sau Đại học trong quá trình học tập như: hồ sơ sinh viên, các quyết định ngừng
học, thôi học, kỷ luật, khen thưởng, lưu ban, chuyển lớp và lưu học sinh nước
ngoài.
Bước 2: Khung chương trình đào tạo
- Nhập dữ liệu khung chương trình đào tạo: Phòng QL.ĐTĐH cập nhật cho
đối tượng sinh viên và Phòng QL.ĐTSĐH cập nhật cho đối tượng học viên vào đầu
mỗi năm học, sau 2 ngày kể từ ngày có danh sách sinh viên và học viên trên
hệ thống.
Bước 3: Tổ chức thi
- Phòng QL.ĐTĐH lập danh sách và cập nhật vào phần mềm quản lý đào tạo
danh sách thi cho các lớp niên chế, lớp tín chỉ, sinh viên thi lại, sinh viên
tốt nghiệp, sinh viên làm luận văn và sinh viên không đủ điều kiện dự thi. Thời hạn
thực hiện trước 2 ngày trước khi diễn ra kỳ thi.
- Phòng QL.ĐTSĐH lập danh sách và cập nhật vào phần mềm quản lý đào tạo
danh sách thi cho các lớp niên chế, lớp tín chỉ, học viên thi lại, học viên tốt nghiệp
và học viên không đủ điều kiện dự thi. Thời hạn thực hiện trước 2 ngày trước khi
diễn ra kỳ thi.
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Bước 4: Nhập dữ liệu điểm học tập
Đối với sinh viên:
- Phòng CTCT&HSSV thu thập và tổng hợp điểm rèn luyện nhập vào phần
mềm.
- Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục chịu trách nhiệm nhập
dữ liệu điểm học tập vào phần mềm theo Quy định công bố điểm thi hết môn/học
phần và thu thập phản hồi của sinh viên về hoạt động dạy học qua cổng thông tin
sinh viên đã được ban hành theo QĐ số 2586/QĐ-ĐHYHN ngày 06/8/2013.
- Phòng QL.ĐTĐH thực hiện tổng hợp rà soát, kiểm tra tính chính xác của số
liệu điểm đã nhập.
- Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục chịu trách nhiệm khóa
điểm thi hết môn/học phần của sinh viên trước khi công bố điểm trên cổng thông
tin sinh viên của Nhà trường.
- Chức năng mở khóa điểm để chỉnh sửa, thay thế điểm của sinh viên chỉ được
thực hiện khi đã có quyết định của hội đồng (Phòng QL.ĐTĐH, Phòng Thanh tra
và Phòng CNTT), Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục là đầu mối
thực hiện.
Đối với học viên:
- Phòng QL.ĐTSĐH chịu trách nhiệm nhập dữ liệu điểm học tập vào phần
mềm theo Quy định công bố điểm thi hết môn/học phần và thu thập phản hồi của
học viên về hoạt động dạy học qua cổng thông tin và thực hiện khóa điểm khi hoàn
thành quy trình nhập dữ liệu điểm.
- Trong trường hợp các môn thi tại Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo
Chất lượng giáo dục thì Trung tâm Khảo thí chịu trách nhiệm nhập dữ liệu điểm
vào hệ thống và thực hiện khóa điểm khi hoàn thành quy trình nhập dữ liệu điểm,
Phòng QL.ĐTSĐH phối hợp kiểm tra, rà soát.
- Chức năng mở khóa điểm để chỉnh sửa, thay thế điểm của học viên chỉ được
thực hiện khi đã có quyết định của hội đồng (bao gồm: Phòng Thanh tra giáo dục,
Phòng CNTT và Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục trong trường
hợp môn thi được thi tại Trung tâm), Phòng QL.ĐTSĐH là đầu mối thực hiện.
Bước 5: Xét duyệt
Đối với sinh viên:
- Tổng hợp và xét duyệt được thực hiện như sau: sau khi có đủ đầu điểm của
một kỳ, Phòng QL.ĐTĐH tiến hành tổng hợp danh sách thi lại, học lại và tổng hợp
điểm theo kỳ, năm và khoá. Công việc này sẽ thực hiện trong vòng 5 ngày và đưa
ra danh sách học tiếp, ngừng học, thôi học; xét làm Khoá luận hoặc thi tốt nghiệp;
xét tốt nghiệp ra trường.
- Phòng QL. ĐTĐH xác nhận và ban hành file điểm.
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Đối với học viên:
- Tổng hợp và xét duyệt được thực hiện như sau: sau khi có đủ đầu điểm,
Phòng QL.ĐTSĐH tiến hành tổng hợp danh sách thi lại, học lại và tổng hợp điểm
theo khóa. Công việc này thực hiện trong vòng 5 ngày và đưa ra danh sách học
tiếp, ngừng học, thôi học và tốt nghiệp.
- Phòng QL.ĐTSĐH xác nhận và ban hành file điểm.
Điều 4: Cung cấp dữ liệu
- Phòng CTCT&HSSV và Đơn vị cấp 3 cung cấp dữ liệu hồ sơ sinh viên, điểm
chuyên cần và danh sách sinh viên theo mã số sinh viên, khóa, lớp, tổ và đảm bảo
về số lượng và chất lượng thông tin của dữ liệu sinh viên trong suốt thời gian theo
học tại Nhà trường.
- Phòng QL.ĐTSĐH và Đơn vị cấp 3 cung cấp dữ liệu hồ sơ học viên, điểm
học tập và danh sách học viên theo mã số học viên, khóa, lớp và đảm bảo về số
lượng, chất lượng, tiến trình học tập và quy trình nhập điểm của học viên trong suốt
thời gian theo học tại Nhà trường.
- Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thực hiện đúng quy
trình nhập điểm và công bố kết quả học tập của sinh viên theo quy định của Nhà
trường.
- Sau khi sinh viên và học viên đã có quyết định công nhận tốt nghiệp của Hội
đồng xét duyệt Nhà trường, Phòng QL.ĐTĐH đối với sinh viên và Phòng
QL.ĐTSĐH đối với học viên nhập các Quyết định này vào phần mềm và xét tốt
nghiệp chuyển các sinh viên và học viên này ra khỏi hệ thống quản lý hiện tại sang
phần mềm cựu sinh viên và học viên.
- Phòng CNTT quản lý tài khoản truy cập hệ thống phần mềm của các chuyên
viên, tài khoản truy cập của học viên/sinh viên để truy cập cổng thông tin sinh viên
– học viên, thư điện tử đảm bảo truy cập thông suốt và các yêu cầu trong an toàn an
ninh thông tin./

HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Đức Hinh
(Đã ký)
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