
 

 

HƯỚNG DẪN 

Các trường THCS sử dụng phần mềm 

 

1. Đăng nhập phần mềm: Từ trình duyệt web (Google Chrome, Cốc Cốc, Firefox,..) 

nhập vào thanh địa chỉ: https//thi.phutho.vn 

 

2. Chọn Giáo viên đăng nhập phần mềm  

 

 

https//thi.phutho.vn 

Chọn 
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3. Trên trang đăng nhập: nhập tên đăng nhập, mật khẩu, nhập đúng mã xác nhận rồi 

chọn nút Đăng nhập  

 

- Phiên đăng nhập lần đầu Giáo viên đổi mật khẩu đăng nhập đã được cấp lần đầu. 

- Khi đổi mật khẩu thành công phần mềm đăng xuất yêu cầu Giáo viên đăng nhập lại. 

4. Cập nhật thông tin đơn vị: Hệ thống\ Cập nhật thông tin đơn vị 

 

5. Quản lý hồ sơ thí sinh 

Gồm các chức năng: 

- Nhập, quản lý, sửa hồ sơ thí sinh. 

- Quản lý tài khoản thí sinh, cấp lại mật khẩu. 

- In đơn dự thi. 

- Nộp hồ sơ đến cấp THPT 

Chọn 

Chọn Cập nhật để 

lưu lại 
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5.1. Nhập hồ sơ thí sinh 

Có 3 cách nhập: Nhập trực tiếp từ nền web, nhập từ tệp excel, nhập từ cơ sở dữ liệu 

ngành. 

- Nhập trực tiếp từ nền web: Chọn Hồ sơ thí sinh\Nhập hồ sơ thí sinh tiến hành điền 

các thông tin thí sinh rồi chọn Thêm mới 

 

 

Chọn 

Chọn Thêm mới để 

lưu lại 
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- Từ tệp excel có sẵn: Hồ sơ thí sinh\Nhập thí sinh từ excel 

 

+ Bước 1: Tải file excel mẫu tiến hành nhập thông tin như file mẫu 

 

Lưu file vào máy tính, lưu ý 

 Tên tệp đặt chữ không dấu, không có ký tự đặc biệt: “(”, ”)”, “*”,… 

 Tệp đặt trên đường dẫn tiếng Việt không dấu. 

+ Bước 2: Chọn file đã nhập thông tin. 

+ Bước 3: Chọn Cập nhật 

+ Bước 4: Tải file Kết quả Import xem kết quả cập nhật, xác định lỗi để sửa 

- Từ cơ sở dữ liệu ngành: Hồ sơ thí sinh\Nhập thí sinh từ CSDL ngành 

Tương tự như với nhập từ file excel nhưng file nhập là file tải về từ cơ sở dữ liệu ngành 

đã được hướng dẫn ở mục trước. 

Chọn 

Chọn file đã nhập thông tin 



5 

 

5.2. Quản lý hồ sơ thí sinh 

- Chức năng: Sửa hồ sơ thí sinh, tải danh sách thí sinh, tải đơn thí sinh dự thi, trả lại hồ 

sơ cho thí sinh (trường hợp thí sinh đã nộp nhưng muốn điều chỉnh lại nguyện vọng. 

 

5.3. Quản lý tài khoản thí sinh 

- Chức năng:  

+ Cấp tài khoản thí sinh đăng nhập, đăng ký dự thi. 

+ Cấp lại mật khẩu thí sinh. 

 

Chọn 

Chọn 
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5.4. Nộp hồ sơ thí sinh 

- Chức năng: Nộp hồ sơ lên trường THPT. 

 

 


