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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM GIÁM SÁT 

1. Đăng nhập hệ thống 

1.1. Mở trình duyệt web, nhập địa chỉ chương trình: 

http://dsr.tuaf.edu.vn/giamsat; 

1.2.  Ngoài ra có thể vào trang web trường ĐHNL 

http://www.tuaf.edu.vn vào chuyên mục CNTT/Hệ thống giám sát. 

2. Giao diện của hệ thống 

2.1. Trang chủ 

 

Trang chủ thể hiện đầy đủ kết quả của hệ thống giám sát (Hình 1): thông 

tin về tình hình giảng dạy, các vi phạm và kết quả đánh giá cán bộ sau khi  

giám sát viên cập nhật, chốt số liệu trên hệ thống vào cuối mỗi tháng. 

2.2. Chức năng tổng hợp các vi phạm 

Sau khi ban giám sát thông báo và nhận được các phản hồi giải trình của 

cán bộ vi phạm, cuối mỗi tháng giám sát viên sẽ chốt tất cả các số liệu và cập 

nhật lên hệ thống, khi đó phần tổng hợp các vi phạm sẽ cung cấp đầy đủ các 

thông tin về cán bộ vi phạm như tên cán bộ, đơn vị, nội dung vi phạm và thời 

điểm vi phạm (Hình 2). 

Hình 1: Giao diện trang chủ của hệ thống 

http://dsr.tuaf.edu.vn/giamsat
http://www.tuaf.edu.vn/
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Trong phần này hệ thống còn có chức năng tìm kiếm những người vi 

phạm theo các tiêu chí như theo thời gian, theo tiêu chí có giải trình hay 

không có giải trình, chức năng này sẽ giúp cho người sử dụng lọc ra những 

thông tin về số người vi phạm trong 1 tháng, và phần chi tiết sẽ cho biết cụ 

thể hơn những thông tin vi phạm. 

2.3. Chức năng xếp loại cán bộ 

Sau khi ban giám sát thống kê dữ liệu, giao diện xếp loại cán bộ sẽ cung 

cấp những thông tin đầy đủ, chi tiết về tên cán bộ, đơn vị và các tiêu chí vi 

phạm có xếp loại A,B,C (Hình 3). Đây là những vi phạm không có giải trình 

đã được ban giám sát thống kê và cập nhật trong tháng. 

 

 

Hình 2: Giao diện hiển thị tổng  hợp các vi phạm 

Hình 3: Giao diện hiển thị xếp loại cán bộ vi phạm không có giải trình 
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2.4. Chức năng theo dõi tình hình giảng dạy 

Đây là phần mà hệ thống sẽ thống kê và hiển thị chi tiết những vi phạm 

của các giáo viên trong tháng, cụ thể: Ngày vi phạm, tiết thứ mấy vi phạm, 

lớp giảng dạy, giảng đường, môn học cụ thể giáo viên vi phạm và cụ thể vi 

phạm ở tiêu chí nào (Hình 4).  

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài ra hệ thống còn có chức năng hiển thị chi tiết những vi phạm để 

thấy được cụ thể hơn những vi phạm của cán bộ giáo viên (Hình 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức năng tìm kiếm nhanh thông tin về những giáo viên vi phạm theo 

các tiêu chí như theo thời gian hoặc theo thông tin giải trình cũng là một trong 

những chức năng tìm kiếm nhanh nhất để hiển thị chi tiết thông tin về cán bộ 

vi phạm 

Hình 5: Hiển thị thông tin chi tiết về tình hình giảng dạy 

Hình4: Hiển thị những vi phạm về tình hình giảng dạy 
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2.5. Chức năng theo dõi vi phạm khác 

Thông tin về chức năng vi phạm khác hiển thị những vi phạm của những 

cán bộ phục vụ giảng dạy và những giáo viên kiêm nhiệm, chức năng này 

hiển thị đầy đủ thông tin về ngày cán bộ vi phạm, tên cán bộ vi phạm, phòng 

ban, thời điểm và nội dung vi phạm (Hình 6) 

 

Để thể hiện rõ hơn các thông tin vi phạm, ở chức năng này cũng có 

thành phần hiển thị chi tiết về thời điểm, nội dung tiêu chí vi phạm (Hình 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Chức năng giám sát chất lượng phục vụ 

Hệ thống giám sát về chất lượng phục vụ (Hình 8) sẽ hiển thị dữ liệu của 

các đơn vị hàng tháng đánh giá và gửi lên cho ban giám sát. Sau khi nhận 

được những đánh giá này, ban giám sát sẽ đưa lên hệ thống bằng hình thức tải 

thông tin (Hình 9) 

Hình 7. Hiển thị thông tin chi tiết các vi phạm khác 

Hình 6: Giao diện hiển thị nội dung vi pham khác 
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2.7. Quyền đăng nhập các thành viên 

Quyền đăng nhập của các thành viên gồm quyền đăng nhập của giám sát 

viên và đăng nhập của đơn vị (Hình 10) 

 

 

 

 

 

- Trong hệ thống đăng nhập của giám sát viên, hệ thống có phân cấp 

quyền quản lý cho quản trị và 2 giám sát viên ngang nhau, mỗi giám sát viên 

đều có quyền truy cập riêng, có acount và mật khẩu riêng (Hình 11).  

Hình 8:Giao diện hiển thị những thông tin phản hồi do đơn vị đánh giá 

Hình 9: Giao diện tải báo cáo từ các đơn vị 

Hình 10: Giao diện đăng nhập thành viên 
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Hình 11: Cửa sổ đăng nhập quản trị và giám sát viên 

- Trong hệ thống đăng nhập của đơn vị, hệ thống cho phép các đơn vị 

đăng nhập dưới tên đơn vị mình và mỗi đơn vị sẽ được cung cấp một mật 

khẩu riêng khi đăng nhập (Hình 12) 

 

 

 

 

 

3. Chức năng phân quyền và quản lý hệ thống 

3.1. Phân quyền quản lý hệ thống 

Trong hệ thống giám sát có phân quyền cụ thể cho 2 giám sát viên, một 

giám sát chịu trách nhiệm quản lý các sai phạm của cán bộ phận giảng dạy (là 

giáo viên) (Hình 13a), chức năng này do phòng TTKT&KĐCLGD thực hiện, 

một giám sát chịu trách nhiệm giám sát cán bộ phục vụ giảng dạy và cán bộ 

giảng dạy kiêm nhiệm, chức năng này do phòng hành chính tổ chức đảm 

nhiệm (Hình 13b) 

 

 

 
Hình 13a : Giao diện giám sát viên quản lý về tình hình giảng dạy 

Hình 12: Cửa sổ đăng nhập của các đơn vị 
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 Cả 2 bộ phận ban giám sát (phòng HCTC) và giám sát giảng dạy (phòng 

TTKT&ĐBCLGD) đều có quyền đăng nhập như nhau và cấp quản lý ngang 

hàng nhau, tuy nhiên ở mỗi giám sát viên đều có quyền hạn và nhiệm vụ riêng 

của mình, nhưng cả 2 đều có một phần quản lý chung đó là quản lý cán bộ và 

phòng ban. Phần quản lý chung này cả 2 giám sát viên đều có chức năng  

thêm hoặc bớt số phòng ban cũng như số cán bộ trên hệ thống. 

        

  

 

3.2. Quản lý hệ thống 

        Quản lý hệ thống gồm có quản lý hệ thống của ban giám sát (phòng 

HCTC) và quản lý hệ thống của giám sát cán bộ giảng dạy (phòng 

TTKT&ĐBCLGD). Cả 2 hệ thống gồm các phần sau: Chức năng quản lý vi 

phạm, chức năng quản lý chung, chức năng báo cáo và chức năng quản lý các 

tài khoản 

         a. Chức năng quản lý vi phạm 

* Đối với cán bộ giảng dạy 

- Chức năng quản lý vi phạm giảng dạy dùng để quản lý toàn bộ các vi 

phạm của cán bộ giảng dạy sau khi cán bộ giám sát viên theo dõi và cập nhật, 

phần này người quản lý có nhiệm vụ nhập mới các vi phạm theo mẫu form đã 

được định dạng sẵn (Hình 14) thông qua các tiêu chí: Ngày vi phạm, tên 

phòng ban, tên cán bộ, tiết kiểm tra vi phạm, giảng đường, lớp, môn học, tình 

hình vi phạm, đặc biệt có phần xác nhận của giám sát viên và chức năng giải 

trình những  lý do vi phạm của cán bộ vi phạm.  

Hình 13b : Giao diện giám sát viên quản lý các vi phạm khác 
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Sau khi nhập dữ liệu xong, người sử dụng ấn vào nút tạo mới để hoàn 

thành việc nhập dữ liệu, hệ thống sẽ thông báo việc nhập dữ liệu đã thành 

công và tiếp tục cho phép nhập các dữ liệu tiếp theo. Trong hệ thống còn có 

chức năng cho phép người quản trị tìm kiếm, chinh sửa hoặc xóa các vi phạm 

khi cần thiết.  

Khi muốn sửa dòng dữ liệu nào, người quản trị sẽ lựa chọn đối tượng 

cần sửa và click chuột vào nút   trên hệ thống, Trên giao diện sẽ hiển thị lại 

những thông tin của người được sửa và cho phép người quản trị sửa lại những 

thông tin nào bị sai (Hình 15) 

 

 

 

 

Hình 14: Form nhập dữ liệu nhập vi phạm giảng dạy 
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- Chức năng chốt số liệu là chức năng sử dụng sau khi các cán bộ vi 

phạm đã có giải trình cụ thể về những vi phạm của mình, lúc này người quản 

trị sẽ tổng hợp và thực hiện thao tác chốt các số liệu đã được chính thức, thao 

tác này dùng sau khi đã hoàn thiện dữ liệu và lập báo cáo đánh giá kết quả 

cuối cùng. Sau khi dữ liệu đã được chốt thì toàn bộ các thông tin này sẽ được 

công bố chính thức tại trang chủ của hệ thống và các trang của các đơn vị 

* Đối với cán bộ phục vụ giảng dạy 

- Giao diện của hệ thống nhập dữ liệu gồm có các phần: Ngày vi phạm, 

tên đơn vị, tên cán bộ, thời điểm vi phạm, nội dung vi phạm, tiêu chí vi phạm, 

chữ ký xá nhận của đơn vị giám sát và phần các lý do giải trình nếu có. Sau 

khi nhập dữ liệu xong, ấn vào nút tạo mới, hệ thống sẽ thông báo dữ liệu đã 

được tạo thành công (Hình 16) 

- Chức năng chốt số liệu trong phần này cũng giống như phần trước, các 

số liệu sau khi được giải trình cụ thể sẽ được ban giám sát hệ thống lại và chốt 

số liệu cuối cùng. Giao diện chốt số liệu (Hình 17) sẽ hiển thị tháng cuối cùng 

chốt dữ liệu và tháng chốt dữ liệu mới. Sau khi dữ liệu đã được chốt sẽ nó sẽ 

hiển thị công khai trên trang chủ của hệ thống. 

Hình 15: Cửa sổ sửa dữ liệu  
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b. Quản lý chung 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 18 : Giao diện chức năng quản lý phòng ban 

Tạo mới 
Sửa dữ liệu 

Xóa dữ liệu 

Hình 17: Giao diện chốt số liệu 

Hình 16: Form nhập dữ liệu vi phạmcán bộ phục vụ 
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Cả 2 hệ thống giám sát, chức năng quản lý chung của 2 giám sát viên 

(giám sát giảng dạy và giám sát phục vụ) đều có chung một chức năng là quản 

lý chung. Chức năng này gồm có quản lý cán bộ và quản lý các phòng ban. 

Giao diện quản lý phòng ban gồm quản lý tên phòng ban và tên viết tắt của 

phòng ban (Hình 18), chức năng chính của nó là tạo mới dữ liệu, sửa và xóa 

dữ liệu.  

Giao diện quản lý cán bộ gồm tên cán bộ, đơn vị công tác, chức vụ và 

loại cán bộ (Hình 19), ngoài ra chức năng này còn cho phép người quản trị tạo 

mới cán bộ, sửa và xóa dữ liệu của cán bộ khi cần thiết.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức năng tìm kiếm các thông tin của cán bộ (Hình 20 ) theo các tiêu 

chí như tên phòng ban, tên cán bộ, hệ thống sẽ đưa ra những thông tin chi tiết 

về cán bộ hoặc cho phép sửa thông tin cán bộ nếu cần thiết  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 19 : Giao diện chức năng quản lý cán bộ 

Tạo mới dữ liệu 
Sửa dữ liệu 

Xóa dữ liệu 

Hình 20 : Giao diện chức năng tìm kiếm và sửa thông tin 
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c. Báo cáo 

Phần xuất báo cáo, hệ thống giám sát (phòng HCTC) gồm báo cáo tình 

hình giảng, báo cáo 1 và báo cáo 2.  

 

- Báo cáo tình hình giảng dạy là báo cáo do phòng TTKT&ĐBCLGD 

cung cấp sau khi giám sát viên chốt danh sách vi phạm giảng dạy. Để tải được 

báo cáo, người quản trị cần khai báo đầy đủ các thông tin cho báo cáo (Hình 

21) sau đó thực hiện thao tác xuất báo cáo dưới dạng file excel    

      

 

Báo cáo 1 là báo cáo tổng hợp về xếp loại cán bộ chung (cán bộ giảng 

dạy và cán bộ phục vụ giảng dạy), báo cáo này hiển thị xếp loại theo từng tiêu 

chí A, B, C. Khi cần tải báo cáo, người quản trị cần điền đầy đủ các thông tin 

như chọn số tháng tổng hợp báo cáo, đánh dấu chọn vào phần kết hợp thông 

tin của cán bộ giám sát giảng dạy (thông tin vi phạm giảng dạy nếu cần) 

(Hình 22 ) 

            

Hình 21: Giao diện xuất báo cáo tình hình giảng dạy 

Hình 22: Giao diện xuất báo cáo xếp loại cán bộ 
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 3.3. Quyền đăng nhập của các đơn vị 

Giao diện đăng nhập của các đơn vị gồm các chức năng sau (Hình 22): 

 

 

Mỗi một đơn vị đều có một tài khoản đăng nhập vào hệ thống, trong hệ 

thống, chức năng theo dõi các vi phạm cho phép các đơn vị xem trước các vi 

phạm sau khi ban giám sát cập nhật hàng ngày, mỗi đơn vị chỉ xem được 

những vi phạm của cá nhân trong đơn vị mình để có hình thức thông báo cho 

cá nhân biết và giải trình trong thời gian cho phép. 

Chức năng theo dõi vi phạm của phòng ban gồm tổng hợp vi phạm, xếp 

loại cán bộ và quản lý tài khoản.  

Chức năng tổng hợp vi phạm sẽ hiển thị đầy đủ tên cán bộ vi phạm, đơn 

vị, nội dung vi phạm, thời gian, địa điểm vi phạm và chi tiết cán bộ vi phạm 

(Hình 24). Chức năng xếp loại sẽ hiển thị tên cán bộ vi phạm, các tiêu chí vi 

phạm và xếp loại theo mức A, B, C (Hình 25), đây là những vi phạm không 

có giải trình và cần xếp loại thi đua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 23: Giao diện đăng nhập các đơn vị 

Hình 24: Giao diện hiển thị tổng hợp vi phạm  

Hình 25: Giao diện hiển thị xếp loại cán bộ vi phạm 



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM GIÁM SÁT 

 16 

 4. Chức năng quản lý tài khoản 

Chức năng quản lý tài khoản là chức năng riêng của các giám sát viên,  

và của từng phòng ban, chức năng này sẽ cung cấp cho người quản trị những 

thao tác khi cần thay đổi mật khẩu đăng nhập, mục đích để bảo mật các thông 

tin của dữ liệu 

 

Khi thực hiện chức năng này, người quản trị bắt buộc phải đăng nhập 

vào tài khoản với mật khẩu cũ và lựa chọn thao tác đổi mật khẩu, màn hình sẽ 

hiển thị giao diện cho phép thay thế mật khẩu khác (Hình 26).  

 
Hình 26 : Giao diện thay đổi mật khẩu của người quản trị 


