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GIỚI THIỆU PHẦM MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

 
1. Công tác kiểm định chất lượng: 

Kiểm định chất lượng giáo dục (có 2 phần: tự đánh giá và đánh giá ngoài) là 
công tác xác định mức độ đơn vị trường đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất 
lượng giáo dục và việc công nhận đơn vị trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo 
dục của CQQL nhà nước.  
- Phần mềm sẽ giúp quý nhà trường hoàn thiện công tác Tự đánh giá, kết 

xuất báo cáo hoặc gửi báo cáo lên PGD trực tiếp trên phần mềm. 
- Đơn vị PGD có thể xem, tổng hợp được các báo cáo được trường gửi lên. 

 
2. Các thông tư công văn áp dụng: 
- Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT: ban hành quy định về kiểm định chất lượng 

giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học. 
- Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT: ban hành quy định về kiểm định chất lượng 

giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, THPT và 
THPT có nhiều cấp học. 

- Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT: ban hành Quy định kiểm định chất lượng giáo 
dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia với trường mầm non 

- Công văn 5942/BGDĐT-QLCL: hướng dẫn TĐG và ĐGN trường mầm non. 
- Công văn 5932/BGDĐT-QLCL: hướng dẫn TĐG và ĐGN cơ sở giáo dục phổ 

thông. 
 

3. Lợi ích và ưu điểm của phần mềm: 
- Cung cấp danh sách kế hoạch minh chứng phù hợp với từng cấp học để cấp 

trường có thể lên kế hoạch tìm kiếm minh chứng. 
- Tự động mã hóa minh chứng từ kế hoạch minh chứng theo chuẩn vào các 

hộp một cách nhanh chóng, chính xác. 
- Cho phép tra cứu nội dung gợi ý đánh giá ở tất cả các tiêu chuẩn, tiêu chí. 
- Tự động thống kê kết quả tự đánh giá, và đưa ra cấp độ đạt được của đơn vị. 
- Theo dõi nhật ký, tiến độ cải tiến chất lượng giáo dục. 
- Kết xuất dữ liệu ra file hoặc kết xuất trực tiếp lên Máy chủ. Trình bày các file 

báo cáo đúng chuẩn theo các công văn hướng dẫn. 
 

4. Luồng chức năng chính của phần mềm: 
Bước 1: Nhập thông tin nhân sự, danh sách phân công nhóm công tác. 
Bước 2: Nhập CSDL thống kê Nhà trường 5 năm gần nhất. 
Bước 3: Lập danh mục Minh chứng và mã hóa Minh chứng. 
Bước 4: Trình bày nội dung Đánh giá Tiêu chuẩn, Tiêu chí. 
Bước 5: Kết xuất các Báo cáo đầu ra. 

  



4 | P a g e  
 

HƯỚNG DẪN PHẦM MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

 

Link vào trang hệ thống: kdcl.edu.viettel.vn 

Video hướng dẫn: https://vietteledu.com/kiem-dinh-chat-luong/  
Công tác hỗ trợ: 

 Dữ liệu xin trước: Danh sách Cán bộ giáo viên, Kế hoạch đánh giá. 

 

1. Nhập hồ sơ cán bộ lên hệ thống 

B1: Truy cập Hệ thống >>> Hồ sơ cán bộ 

 

 
 

B2: Import File Excel (Lưu ý: nhập đúng hướng dẫn và đủ các trường 

bắt buộc) 
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2. Tạo tài khoản cán bộ (cho các cán bộ trong File Kế hoạch đánh giá) 

B1: Truy cập Hệ thống >>> Tài khoản cán bộ 

 

 
B2: Nhất nút Thêm 

 
Nhóm người dùng: chọn nhóm có tên trường 

Mật khẩu : tự đặt (ví dụ gợi ý: mnlongxuyen@123) 

Lưu ý: mỗi lần thêm chỉ được chọn 1 người ở danh sách phía dưới. 

 

3. Tạo Danh sách nhóm công tác: 

Thường các trường sẽ có từ 3-5 nhóm chính và 1 nhóm thư ký 

Cách tạo rất đơn giản 

Truy cập Thông tin TĐG >>> Danh sách nhóm công tác 
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4. Lập danh sách Hội đồng tự đánh giá 

B1: Truy cập Thông tin TĐG >>> Danh sách Hội đồng tự đánh giá 

 
B2: Nhất nút Thêm (Nội dung nhập bám sát File Kế hoạch đánh giá) 
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5. Cập nhật CSDL nhà trường: 

- Phần này cập nhật các thống kê số liệu của trường qua các năm về lớp 

học, học sinh, cơ sở vật chất…… 

B1: ChọnCSDL nhà trường >>>Tạo file mẫu/import… 

 
B2: Tải file excel mẫu về và nhập đầy đủ thông tin 

B3: Up file đã nhập lên lại hệ thống 

 

6. Lập Kế hoạch Minh chứng của trường: 

- Minh chứng là những thông tin gắn với nội hàm từng tiêu chí để xác định 

mức độ đạt được trong mỗi tiêu chuẩn. Các minh chứng được sử dụng làm 

căn cứ để đưa ra các nhận định trong báo cáo. 

B1: Truy cập Thông tin TĐG >>> Kế hoạch minh chứng của trường 

 

 
 

B2: Nhất nút Import file và tải file về để lên danh sách các Minh chứng 

 
 

B3: Sau khi hoàn thành, tải file lên hệ thống 
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7. Mã hóa Minh chứng: 

- Là việc gán cho mỗi dòng Minh chứng 1 mã số mà qua mã số ấy ta biết 

được nơi lưu trữ Minh chứng cũng như nắm được Tiêu chuẩn và Tiêu chí 

sử dụng Minh chứng ấy. 

- Lưu ý: trước khi qua phần này, Kế hoạch Minh chứng của trường trước 

đó phải hoàn thiện càng chi tiết càng tốt. 

B1: Vào Thông tin TĐG >>> Khai báo danh mục mã hóa minh chứng 

 

 
B2: Nhấn nút Mã hóa MC từ kế hoạch MC 

 
B3: Chọn những Minh chứng sẽ mã hoá (có thể chọn tất cả) và nhấnLưu 
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8. Đánh giá Tiêu chuẩn, tiêu trí: 

- Phần này giúp người dùng trình bày nội dung đánh giá từng Tiêu chuẩn, 

từng Tiêu trí. 

B1: Chọn Thông tin TĐG >>> Đánh giá tiêu chuẩn, tiêu trí 

 

 
B2: Nhấn chuột vào Mục cần cập nhật nội dung , sau đó nhấn nút Cập nhật 

nội dung 

 
 

 

 

9. Kết quả đầu ra: 

- Phần này giúp kết xuất tất cả các Báo cáo cần thiết của công tác Tự đánh 

giá (Báo cáo Tổng kết, Danh sách mã hóa minh chứng…..). 

 


