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(Kèm theo Công văn số 131/CNTT ngày 18/4/2018 của Cục Công nghệ thông tin)
Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An
- Tên đăng nhập

: admin

- Mật khẩu
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
___________________________________________

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ CẤP PHÁT TÀI KHOẢN
CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN PHẦN MỀM CƠ SỞ DỮ LIỆU
TOÀN NGÀNH
(Kèm theo công văn số 131/CNTT ngày 18/4/2018 của Cục Công nghệ thông tin)
1. Tài khoản quản lý và sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu
- Sở GDĐT gồm có 2 loại tài khoản: i) tài khoản quản trị (do Cục CNTT của
Bộ cấp) dùng để quản lý toàn bộ mô đun phần mềm CSDL của Sở, tài khoản này
sẽ cấp tài khoản cho các Phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc ; ii) tài khoản sử
dụng của các phòng ban để khai thác, sử dụng phần mềm CSDL do tài khoản quản
trị của Sở cấp.
- Phòng GDĐT gồm có 2 loại tài khoản: i) tài khoản quản trị (do Sở GDĐT
cấp) dùng để quản lý toàn bộ mô đun phần mềm CSDL của Phòng, tài khoản này
sẽ cấp tài khoản cho các trường trực thuộc; ii) tài khoản sử dụng của các bộ phận
trong Phòng GDĐT để khai thác, sử dụng phần mềm CSDL do tài khoản quản trị
của Phòng cấp.
- Trường học chỉ có 1 tài khoản (do cơ quan quản lý trực tiếp cấp) dùng để
quản lý toàn bộ mô đun phần mềm CSDL của trường, nhập dữ liệu, in các báo cáo,
và báo cáo dữ liệu lên cơ quan quản lý cấp trên.
2. Các bước thực hiện cấp phát tài khoản cho các đơn vị trực thuộc
Việc thực hiện cấp phát tài khoản thực hiện như sau:
Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm Cơ sở dữ liệu toàn ngành với tài khoản đã
được cấp.
Bước 2: Chọn chức năng Quản trị hệ thống.
Bước 3: Chọn mục 2. Quản lý tài khoản đơn vị như dưới hình:
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Bước 4: Chọn đối tượng cần cấp phát tài khoản trên menu Quản lý đơn vị
như trên hình. Chú ý, tùy theo phạm vi quản lý của từng cấp mà menu trên sẽ có
danh sách các đối tượng quản lý tương ứng. Hình minh họa dưới đây danh sách
các trường trong là menu quản lý tài khoản của các trường:

Bước 5: Tài khoản quản trị mặc định của các đơn vị có tên đăng nhập mặc
định là “admin”. Việc cấp phát tài khoản cho các đơn vị là thực hiện cấp mật khẩu
cho tài khoản “admin” của các đơn vị. Chọn đơn vị cần cấp phát tài khoản và kích
nút [Cấp mật khẩu]. Hệ thống sẽ tự động cấp mặc định cho đơn vị được chọn một
mật khẩu mặc định.
Lưu ý: Để Phòng GD/ Sở GD cấp mật khẩu cho trường thì cần phải có thông
tin email trong thông tin trường.
Chú ý: Trong lần đầu đăng nhập, phần mềm sẽ yêu cầu thay đổi mật khẩu mặc
định và cung cấp thông tin cán bộ đầu mối phụ trách quản lý tài khoản. Cán bộ đầu
mối phụ trách cần thiết điền thông tin vào để thuận tiện cho công tác hỗ trợ kỹ thuật
sau này.
3. Các bước cấp phát tài khoản cho các phòng/ban thuộc Sở
Chức năng “Quản lý tài khoản phòng ban” giúp quản trị cấp cao của Sở phân
quyền tài khoản cho các phòng/ban chuyên môn của Sở sử dụng các chức năng
trên phần mềm.
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Quy trình thực hiện như sau:
Các bước

Sơ đồ

Mô tả

Bước 1

Tạo nhóm người
dùng

Khai báo tên nhóm người
dùng

Bước 2

Phân quyền nhóm người dùng
phần mềm

Bước 3

Phân quyền nhóm người dùng
menu

Phân quyền cho nhóm người
dùng đã tạo ở bước 1 được
thực hiện phần mềm nào trên
hệ thống

Phần quyền cho nhóm người
dùng đã tạo ở bước 1 được
thực hiện menu nào trên hệ
thống trong phần mềm đã
phân quyền tại bước 2

Bước 4

Danh sách người
dùng

Khai báo danh sách người
dùng gồm tên đăng nhập, mật
khẩu, và thêm vào nhóm
quyền đã tạo ở bước 1.

Các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Chọn Phần mềm Quản trị hệ thống
Bước 2: Kích mục 1. Quản lý tài khoản phòng ban
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Bước 3: Kích mục 1.1 Quản lý nhóm người dùng
Nhóm người dùng giúp khai báo tên nhóm người dùng. Ví dụ: Khai báo theo
các nhóm phòng ban: Nhóm quản trị mầm non, Nhóm quản trị tiểu học, Nhóm
quản trị THCS….

Bước 4: Kích mục 1.2 Phân quyền nhóm người dùng phần mềm
Phân quyền nhóm người dùng phần mềm giúp phân quyền nhóm đã khai báo
ở mục 1.1 được thực hiện các phần mềm nào trên hệ thống

Bước 5: Kích mục 1.3 Phân quyền nhóm người dùng theo menu

Bước 6: Kích mục 1.4 Quản lý danh sách người dùng
Hỗ trợ khai báo thông tin tài khoản người dùng gồm tên đăng nhập, mật khẩu
và thuộc vào nhóm quyền nào trong các nhóm đã khai báo ở bước trên.
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