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MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG PHIÊN BẢN 2021 

1. Sử dụng phần mềm trong tổ chức thi 

Từ năm 2020 trở về trước, các khâu tổ chức thi, nhập điểm bài thi, xét 

giải, in kết quả đều được thực hiện bằng phần mềm offline. 

Bắt đầu từ năm 2021, riêng khâu tổ chức thi sẽ được thực hiện bằng 

phần mềm online; các khâu còn lại sẽ thực hiện trên phần mềm offline. 

Phần mềm online có chức năng xuất dữ liệu dự thi để đưa vào phần 

mềm offline xử lý kết quả, ghép kết quả thi từ phần mềm offline. 

Phần mềm offline có chức năng nhận dữ liệu dự thi từ phần mềm 

online, xuất kết quả kết quả chấm thi để ghép vào phần mềm online. 

2. Nhập danh sách thí sinh đăng ký dự thi 

Từ năm 2020 trở về trước, các đơn vị nhập hồ sơ đăng ký dự thi trực 

tiếp cho từng thí sinh hoặc danh sách thí sinh theo tệp mẫu. 

Bắt đầu từ năm 2021, các đơn vị có thể lấy hồ sơ thí sinh đăng ký dự 

thi từ cơ sở dữ liệu ngành. 

3. Vai trò của đơn vị trong khâu tổ chức thi 

Từ năm 2020 trở về trước, tất cả các đơn vị tham gia đều có vai trò 

như nhau trong việc sử dụng phần mềm (đều phải chia phòng thi, đánh 

SBD, in biểu trước thi). 

Bắt đầu từ năm 2021, tùy theo tình hình thực tế, một đơn vị tham gia 

thi có thể có vai trò khác nhau: tổ chức thi độc lập, trưởng cụm, tham gia 

cụm. 

Thi độc lập là hình thức tổ chức thi trong đó thí sinh của đơn vị nào 

thì chỉ thi tại hội đồng của đơn vị đó, mỗi đơn vị là một hội đồng thi. 

Thi theo cụm là hình thức tổ chức thi trong đó có thí sinh của ít nhất 

hai đơn vị tham gia cùng một hội đồng thi,  đơn vị đứng ra tổ chức thi (đặt 

hội đồng coi) gọi là Trưởng cụm, các đơn vị khác trong hội đồng gọi là 

thành viên (tham gia cụm). 

4. Phương án ghép phòng thi, đánh SBD 

Từ năm 2020 trở về trước, tất cả các đơn vị tham gia đều phải chia 

phòng thi, đánh SBD. Nếu có ghép chung địa điểm thi thì thí sinh trong 

phòng thi được ghép cơ học theo từng đơn vị. 
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Bắt đầu từ năm 2021, chỉ Trưởng cụm mới được chia phòng thi, đánh 

SBD cho toàn bộ hội đồng thi (nếu tổ chức thi độc lập, bạn vẫn thực hiện 

chia phòng thi, đánh SBD như trước đây). Thí sinh trong phòng thi của tất 

cả các đơn vị được trộn với nhau theo nhóm và sắp xếp theo họ và tên. 

5. Chia nhóm thí sinh dự thi 

Từ năm 2020 trở về trước, bạn không phải chia nhóm thí sinh trước 

khi chia phòng thi, đánh SBD. 

Bắt đầu từ năm 2021, bạn phải chia nhóm thí sinh trước khi chia 

phòng thi, đánh SBD (nếu tổ chức thi độc lập thì bạn không cần thực hiện 

việc này). 

6. Thu bài thi, danh sách thí sinh vắng thi 

Từ năm 2020 trở về trước, hội đồng thi thu bài thi và tách riêng theo 

từng đơn vị dự thi. 

Bắt đầu từ năm 2021, hội đồng thi thu bài thi và để bài thi theo phiếu 

thu bài (không tách riêng các đơn vị như trước đây). 

Trưởng cụm (hoặc đơn vị thi độc lập) cập nhật danh sách thí sinh vắng 

thi vào phần mềm online, in danh sách thí sinh vắng thi từ phần mềm và 

gửi cùng hồ sơ thi. 

(Tài liệu biên soạn ngày 02/11/2021) 
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I. MỘT SỐ HƯỚNG DẪN CHUNG 

1. Đăng nhập hệ thống 

- Bước 1: Khởi động trình duyệt web, truy cập vào địa chỉ: 

http://langson.hocsinhgioi.com.vn   

- Bước 2: Chọn kỳ thi, vòng thi, năm học, tên đăng nhập, mật khẩu. 

- Bước 3: Click nút Đăng nhập. 

 

2. Màn hình chính 

Sau khi đăng nhập, màn hình chính có các mục cơ bản như sau: 

(1): Bảng chọn chứa các chức năng phục vụ tổ chức thi. 

(2): Thông báo mới: Các thông báo của cấp trên. 

 

(3): Thông tin cá nhân: Chứa một số thông tin của đơn vị và thông tin 

kỳ thi. 
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3. Tùy chọn 

Bạn cần thiết lập một số thông tin trước khi tổ chức kỳ thi, các bước 

thực hiện như sau: 

- Bước 1: Vào menu Công cụ \ Tùy chọn 

- Bước 2: Khai báo các thông tin của Hội đồng thi 

- Bước 3: Click nút Ghi lại để cập nhật thông tin. 

 

4. Đổi mật khẩu 

- Bước 1: Tại màn hình chính, trong mục Thông tin cá nhân, bạn click 

nút Đổi mật khẩu. 

- Bước 2: Nhập vào mật khẩu cũ và 

mật khẩu mới. 

- Bước 3: Click nút Thay đổi. 
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II. TỔ CHỨC THI 

1. Chuẩn bị dữ liệu 

Chuẩn bị dữ liệu là khâu khai báo các thông tin cơ bản về kỳ thi và 

nhập danh sách thí sinh đăng ký dự thi. 

1.1. Đăng ký tổ chức thi 

Đăng ký tổ chức thi là việc xác định đơn vị có tham gia kỳ thi và tham 

gia với vai trò là gì trong hội đồng thi. 

- Bước 1: Vào menu Tổ chức thi \ 

Chuẩn bị dữ liệu \ Đăng ký dự thi. 

- Bước 2: Chọn hình thức tham gia thi: 

Thi độc lập, trưởng cụm, tham gia vào 

cụm. 

- Bước 3: Click nút Cập nhật. 

* Lưu ý:  

- Bạn cần đăng ký tổ chức thi trước khi thực hiện các công việc khác. 

- Bạn có thể thay đổi hình thức tổ chức thi bất cứ lúc nào cho phù hợp 

với tình hình thực tế. 

1.2. Xác định môn thi 

Xác định các môn thi có học sinh của đơn vị tham gia dự thi, các bước 

thực hiện như sau: 

- Bước 1: Vào menu Tổ chức thi \ Chuẩn bị dữ liệu \ Xác định môn thi. 

 

- Bước 2: Thực hiện thêm môn, sửa thông tin hoặc xóa bỏ môn thi. 
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a. Thêm môn thi 

- Bước 1: Click nút Thêm môn 

- Bước 2: Chọn tên môn thi cần thêm. 

Nếu là môn Ngoại ngữ thì tích vào ô Tách 

điểm nói điểm viết, nếu là môn thi trên 

internet và có tính thời gian để xét kết quả thì 

tích vào ô Có tính thời gian.  

- Bước 3: Click nút Thêm mới. 

b. Sửa môn thi 

- Bước 1: Click vào môn thi cần sửa, click nút Sửa thông tin 

- Bước 2: Sửa các tùy chọn về môn thi. 

- Bước 3: Click nút Cập nhật 

c. Xóa môn thi 

- Bước 1: Click vào môn thi cần xóa, click nút Xóa bỏ 

- Bước 2: Xác nhận xóa. 

1.3. Danh sách thí sinh đăng ký dự thi 

Bạn cần nhập danh sách học sinh đăng ký dự thi cấp trường theo từng 

môn đã đăng ký dự thi, danh sách này có thể nhập đơn lẻ từng học sinh 

hoặc nhập theo một tệp hoặc lấy từ cơ sở dữ liệu ngành. 

Để quản lý danh sách thí sinh đăng ký dự thi, bạn vào Tổ chức thi \ 

Chuẩn bị dữ liệu \ Danh sách thí sinh đăng ký dự thi; Chọn môn thi. 
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a. Thêm mới thí sinh 

Để thêm mới trực tiếp một thí sinh, bạn thực hiện như sau: 

- Bước 1: Click nút Thêm thí sinh. 

- Bước 2: Nhập thông tin của thí sinh theo biểu mẫu. 

- Bước 3: Click nút Thêm mới. 

 

b. Sửa thông tin thí sinh 

- Bước 1: Click vào họ tên thí sinh cần sửa thông tin. 

- Bước 2: Click nút Sửa thông tin. 

- Bước 3: Nhập thông tin của thí sinh theo biểu mẫu. 

- Bước 4: Click nút Ghi lại. 

c. Xóa thí sinh 

- Bước 1: Click vào họ tên thí sinh cần xóa, click nút Xóa bỏ 

- Bước 2: Xác nhận xóa. 

d. Thêm thí sinh theo lô 

Với cách thêm mới trực tiếp một thí sinh thì bạn chỉ thêm được từng 

thí sinh một, bạn có thể thêm một danh 

sách thí sinh từ tệp, các bước thực hiện 

như sau: 

- Bước 1: Click nút Nhập theo lô. 

- Bước 2: Click liên kết Tải tệp mẫu 

để lấy tệp mẫu nhập danh sách thí sinh. 

- Bước 3: Nhập danh sách thí sinh vào tệp mẫu excel. 
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- Bước 4: Click nút Chọn tệp để lấy tệp danh sách thí sinh đã nhập. 

- Bước 5: Click nút Thực hiện để tải danh sách thí sinh lên hệ thống. 

e. Thêm thí sinh từ CSDL ngành 

- Bước 1: Click nút Nhập từ CSDL. 

- Bước 2: Sử dụng các ràng buộc để lọc danh sách thí sinh: 

+ Cấp học: Cấp học của thí sinh. 

+ Huyện: Chọn huyện đối với học sinh cấp THCS, TH. 

+ Trường: Chọn trường đang học của thí sinh. 

+ Họ và tên thí sinh. 

+ Khối, môn học, thời điểm lấy kết quả: Chọn để xác định thông tin 

về điểm TBM, học lực, hạnh kiểm. 

- Bước 3: Click nút Lọc danh sách để lấy danh sách thí sinh. 

 

- Bước 4: Click vào họ tên của thí sinh để đánh dấu chọn thí sinh cần 

lấy. 

- Bước 5: Click nút Thêm và xác nhận 

để lấy thí sinh vào danh sách đăng ký dự 

thi. 

Hệ thống sẽ thông báo kết quả lấy 

danh sách thí sinh từ CSDL ngành. 
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2. Xử lý dữ liệu 

2.1. Chia nhóm thí sinh 

Nếu hội đồng thi tổ chức thi theo cụm (có ít nhất 2 đơn vị trong 1 

cụm) thì trưởng cụm thực hiện chia nhóm thí sinh, trong mỗi môn thi có 

thể chia thành 1 hoặc nhiều nhóm thí sinh sao cho phù hợp với khâu tổ 

chức thi. 

Các đơn vị tham gia cụm thi không thực hiện chia nhóm thí sinh. 

Để quản lý nhóm thí sinh, bạn vào Tổ chức thi \ Xử lý dữ liệu \ Chia 

nhóm học sinh. 

 

a. Thêm nhóm mới 

- Bước 1: Chọn môn thi (1). 

- Bước 2: Kiểm tra số lượng thí sinh đăng ký dự thi của từng đơn vị 

tham gia trong cụm (2). 

- Bước 3: Click nút Thêm nhóm. 

- Bước 4: Nhập mã nhóm, tên nhóm. Mã nhóm luôn bắt đầu là số 1 

đối với mỗi môn thi; tên nhóm đặt ngắn gọn phù hợp. 

- Bước 5: Tích chọn các đơn vị sẽ được chia vào nhóm này. 

- Bước 6: Click nút Thêm mới. 

b. Xóa nhóm 
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- Bước 1: Chọn môn thi (1). 

- Bước 2: Click vào tên nhóm cần xóa (3), click nút Xóa nhóm 

- Bước 2: Xác nhận xóa. 

2.2. Chia phòng thi 

Đối với hội đồng thi tổ chức thi theo cụm thì bạn phải chia nhóm thí 

sinh trước khi chia phòng thi; 

Đối với hội đồng tổ chức thi độc lập thì thực hiện chia phòng thi trực 

tiếp mà không cần chia nhóm thí sinh. 

Đối với đơn vị tham gia cụm thi sẽ không thực hiện chia phòng thi. 

Để quản lý việc chia phòng thi cho thí sinh, bạn vào Tổ chức thi \ Xử 

lý dữ liệu \ Chia phòng thi. 

 

a. Chia phòng thi 

- Bước 1: Click nút Làm mới; 

kiểm tra số lượng thí sinh đăng ký dự 

thi theo từng môn thi (tên nhóm). 

- Bước 2: Click vào môn thi 

(nhóm) cần chia phòng thi, click nút 

Sửa thông tin. 

- Bước 3: Nhập tổng số thí sinh 

vào phòng thi cần chia. 

- Bước 4: Click nút Ghi lại. 
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b. Sửa phương án chia phòng thi 

- Bước 1: Click vào môn thi (nhóm) cần sửa, click nút Sửa thông tin. 

- Bước 2: Nhập tổng số thí sinh vào phòng thi cần chia. 

- Bước 3: Click nút Ghi lại. 

c. Khóa chia phòng thi 

Sau khi chia phòng thi, bạn nên khóa chức năng này để tránh trường 

hợp bị thay đổi; bạn click nút Khóa chia phòng thi và nhập vào mật khẩu 

bảo vệ. 

2.3. Ghi số báo danh 

- Bước 1: Vào Tổ chức thi \ Xử lý dữ liệu \ Ghi số báo danh. 

 

- Bước 2: Chọn môn thi, click nút Ghi số báo danh và xác nhận thực 

hiện. 

Sau khi tất cả các môn thi đã ghi số báo danh xong, bạn nên Khóa dữ 

liệu để đảm bảo an toàn. 

2.4. Thống kê số liệu đăng ký thi 

Thống kê số liệu đăng ký dự thi để đơn vị kiểm tra lại số lượng thí sinh 

đăng ký dự thi và gửi báo cáo về đơn vị chủ quản. 

- Bước 1: Vào Tổ chức thi \ Xử lý dữ liệu \ Thống kê đăng ký dự thi. 

- Bước 2: Tùy chọn chế độ thống kê, click nút Thống kê. 

- Bước 3: Click nút In thống kê hoặc xuất ra tệp Excel. 
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2.5. Thống kê số liệu phòng thi 

Thống kê số liệu phòng thi thi để đơn vị kiểm tra lại số lượng thí sinh 

đã chia vào các phòng thi và phục vụ công tác in sao đề thi. 

- Bước 1: Vào Tổ chức thi \ Xử lý dữ liệu \ Thống kê phòng thi. 

 

- Bước 2: Tùy chọn chế độ thống kê, click nút Thống kê. 

- Bước 3: Click nút In thống kê hoặc xuất ra tệp Excel. 

3. In biểu trước thi 

Phần mềm cung cấp đầy đủ các biểu mẫu phục vụ công tác tổ chức 

thi. 

Để in các biểu trước thi, bạn vào Tổ chức thi \ In biểu trước thi và chọn 

biểu mẫu cần in; các biểu mẫu này có thể in trực tiếp hoặc xuất ra tệp 

Excel. 
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* Lưu ý: Trước khi in các biểu mẫu bạn cần khai báo một số thông tin 

trong mục Công cụ \ Tùy chọn. 

4. Cập nhật danh sách thí sinh vắng thi 

Trưởng cụm thi hoặc đơn vị tổ chức thi độc lập sẽ cập nhật danh sách 

thí sinh vắng thi, các bước thực hiện như sau: 

- Bước 1: Vào Tổ chức thi \ Danh sách vắng thi. 

 

- Bước 2: Chọn môn thi, phòng thi có thí sinh vắng thi. 

- Bước 3: Tích chọn thí sinh vắng thi. 

- Bước 4: Click nút Ghi lại. 

Sau khi cập nhật tất cả các thí sinh vắng thi theo môn thi, bạn có thể 

in danh sách này để báo cáo. 
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5. Xuất dữ liệu chấm thi 

Để đảm bảo an toàn và bảo mật kết quả thi, tất cả các khâu xử lý kết 

quả thi như nhập điểm bài thi, xét giải đều được thực hiện trên phần mềm 

offline. 

Hội đồng thi cần xuất dữ liệu tổ chức thi từ phần mềm online để ghép 

vào phần mềm offline, các bước thực hiện như sau: 

- Bước 1: Vào Tổ chức thi \ Xuất dữ liệu chấm thi. 

 

- Bước 2: Kiểm tra các thông tin về đơn vị và kỳ thi, click nút Xuất dữ 

liệu. 

Khi đó hệ thống sẽ cho tải về tệp dữ liệu phục vụ chấm thi, tên tệp 

này có dạng: data_chamThi_mã kỳ thi_vòng thi-đơn vị.năm thi 

III. KẾT QUẢ THI 

1. Nhận kết quả chấm thi 

Sau khi lãnh đạo hội đồng ký duyệt kết quả chấm thi, bạn có thể xuất 

kết quả chấm thi từ phần mềm offline để ghép vào phần mềm online; các 

bước thực hiện như sau: 

- Bước 1: Vào Kết quả thi \ Nhận kết quả chấm thi. 

- Bước 2: Click nút Ghép kết quả. 

- Bước 3: Click nút Chọn tệp để chọn tệp kết quả chấm thi đã xuất ra 

từ phần mềm offline. 

- Bước 4: Click nút Thực hiện. 
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2. In kết quả thi 

Các biểu kết quả thi như bảng ghi điểm, danh sách đạt giải, bảng tổng 

hợp kết quả thi được in từ phần mềm offline; phần mềm online cung cấp 

một số biểu kết quả chấm thi cơ bản. 

IV. PHÚC KHẢO 

1. Đăng ký danh sách thí sinh phúc khảo 

- Bước 1: Vào Phúc khảo \ Đăng ký phúc khảo. 

 

- Bước 2: Chọn môn thi, chọn trạng thái. 

- Bước 3: Tích chọn các thí sinh đăng ký phúc khảo. 
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- Bước 4: Click nút Cập nhật. 

2. In danh sách thí sinh phúc khảo 

- Bước 1: Vào Phúc khảo \ In danh sách phúc khảo. 

 

- Bước 2: Chọn chế độ sắp xếp và các điều kiện lọc khác nếu cần, click 

nút Xem biểu. 

- Bước 3: In biểu mẫu ra máy in hoặc xuất ra tệp Excel. 

3. Nhận kết quả phúc khảo 

Thực hiện tương tự như nhận kết quả thi. 

 

__________________________ 


