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HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP BÁO CÁO THỐNG KÊ VỀ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG 

THÔNG QUA HỆ THỐNG CSDL NGÀNH GIÁO DỤC 

 (dành cho Phòng/Sở GD&ĐT) 

I. Mục đích 

Hướng dẫn này dành cho các Phòng/Sở GD&ĐT thực hiện tổng hợp báo cáo về bạo 

lực học đường từ các đơn vị trường trực thuộc thông qua CSDL ngành giáo dục và đào tạo. 

- Đối với Phòng giáo dục: Số liệu được tổng hợp từ các cấp học Tiểu học và THCS 

thuộc các đơn vị trường trực thuộc Phòng. 

- Đối với Sở giáo dục: Số liệu được tổng hợp từ các đơn vị Phòng GD&ĐT và các 

đơn vị trường trực thuộc Sở. 

 Hình ảnh và các bước thao tác được thực hiện trên phiên bản Phòng GD&ĐT, phiên 

bản Sở GD&ĐT thực hiện tương tự. 

II. Hướng dẫn 

2.1 Đăng nhập 

 Bước 1: Mở trình duyệt web firefox 3.5 trở lên (hoặc Internet Explorer 7.0, Chrome). 

Bước 2: Đăng nhập theo địa chỉ được cung cấp http://csdl.moet.gov.vn/.  

Bước 3: Chọn đúng ô phân hệ dành cho Phòng/Sở GD&ĐT. 

Bước 4: Nhập đầy đủ các thông tin tại thông tin Đăng nhập hệ thống. 
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 Bước 5: Kích nút [Đăng nhập] 

2.2 Các chức năng phần mềm liên quan 

 Mô tả: Để tìm kiếm, thống kê các báo cáo bạo lực học đường từ các đơn vị trường 

trực thuộc khai báo, Phòng GD&ĐT thao tác tại các khối chức năng liên quan sau: 

1. [QL công tác Học sinh]/1. Báo cáo, thống kê công tác Học sinh/1.1 Báo cáo quản lý 

vụ việc 

 

2. [QL công tác Học sinh]/1. Báo cáo, thống kê công tác Học sinh/ 1.2 Thống kê học 

sinh có nguy cơ về bạo lực 
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2.3 Quy trình thực hiện 

2.3.1 Báo cáo quản lý vụ việc 

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT thống kê, tìm kiếm và trích xuất báo 

cáo các vụ việc liên quan đến bạo lực học đường tại các đơn vị trường trực thuộc Phòng. 

Các bước thực hiện: 

 Bước 1: Tại [QL công tác Học sinh]/1. Báo cáo, thống kê công tác Học sinh/1.1 

Báo cáo quản lý vụ việc. 

 Bước 2: Chọn các thông tin tìm kiếm như: Cấp học, Trường, Đối tượng gây ra, hình 

thức, Nguồn tin,… 

 

 Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] để tìm kiếm. (Kích nút [Xuất Excel] để trích xuất báo 

cáo). 

2.3.2. Thống kê học sinh có nguy cơ về bạo lực 

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT thống kê, tìm kiếm và trích xuất báo 

cáo số liệu học sinh về nguy cơ bạo lực học đường. 
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Các bước thực hiện: 

Bước 1: Tại [QL công tác Học sinh]/1. Báo cáo, thống kê công tác Học sinh/1.2 

Thống kê học sinh có nguy cơ về bạo lực 

 Bước 2: Chọn các thông tin tìm kiếm như: Cấp học, Trường, Giới tính, Khối học,… 

 

 Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] để tìm kiếm. (Kích nút [Xuất Excel] để trích xuất báo 

cáo). 

Lưu ý: Số liệu thống kê học sinh có nguy cơ bạo lực được tổng hợp báo cáo như sau: 

- Cột sĩ số: Tính tổng số học sinh có trạng thái đang học, chuyển đến. 

- Cột học sinh có nguy cơ: Tổng số học sinh có nguy cơ (1 học sinh có nhiều nguy 

cơ, nhưng cột tổng số này chỉ tính là 1 học sinh). 

Ví dụ: 1 học sinh vừa bị bạo lực tinh thần, vừa bị bạo lực thể chất thì Tổng số Học 

sinh có nguy cơ = 1, Bạo lực tinh thần =1, Bạo lực thể chất =1. 

2.4. Đăng xuất tài khoản 

 Mô tả: Sau khi hoàn thành các công việc trên phần mềm, cán bộ thực hiện đăng xuất 

tài khoản để đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu. 
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 

 

Thông tin hỗ trợ: 

- Hotline: 1900.4740 ( Trong giờ Hành chính từ T2 đến Thứ 7 hàng tuần) 

 

 

 

 

 


