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Sau khi đăng nhập vào Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, CBTC
chọn vào menu Quản lý đào tạo như hình bên dưới:

Hình 1: Menu Quản lý đào tạo
1. Danh sách các lớp dự kiến mở
Để quản lý học viên, CBTC vào menu “Quản lý học viên đăng ký”

Hình 2: Menu Quản lý học viên đăng ký
Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các lớp dự kiến mở, ở đây sẽ hiển thị các lớp do
đơn vị tạo hoặc được mời tham gia đào tạo

Hình 3: Danh sách lớp học sắp được triển khai
2. Đăng ký học viên tham gia lớp học
Để đăng ký học viên tham gia lớp học, tại “Danh sách lớp học sắp được triển
khai”, CBTC chọn nút “Đăng ký” biểu tượng bút chì tại cột thao tác. Hệ thống sẽ hiển
thị giao diện như hình bên dưới
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Hình 4: Giao diện đăng ký học viên tham gia lớp học
Tại đây, CBTC sẽ chọn nhánh đơn vị, sau đó chọn các tiêu chí đối tượng cử đi
học, đối tượng đặc biệt để lọc ra danh sách các hồ sơ hợp lệ.

Hình 5: Cử học viên tham gia khóa học
Để xóa học viên ra khỏi lớp học, CBTC chọn thao tác “Xóa” tại danh sách học
viên được cử tham gia khóa học
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Hình 6: Xóa học viên khỏi lớp học
3. Danh sách các lớp đang mở
Để xem thông tin lớp học hoặc bổ sung thêm học viên cho lớp học, CBTC có
thể bấm vào biểu tượng “Bổ sung học viên” màu xanh như hình, rồi tiến hành lọc và
cập nhật thông tin tương tự như ở phần đăng ký học viên tham gia lớp học

Hình 7: Danh sách lớp học đang mở
Để xóa bớt học viên tham gia lớp học, CBTC bấm vào các nút xóa học viên của
lớp học như hình dưới
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Hình 8: Thao tác thêm mới, xóa học viên khỏi lớp học đang mở
4. Danh sách các lớp đã kết thúc
CBTC có thể xem lại thông tin của từng lớp học đã tổ chức thông qua thẻ
“Danh sách lớp đã kết thúc”

Hình 9: Danh sách lớp học đã kết thúc
CBTC có thể xem chi tiết thông tin về lớp học chọn thao tác xem chi tiết
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Hình 10: Xem chi tiết lớp học đã kết thúc
Phần mềm sẽ hiển thị thông tin của lớp học được chọn, tại đây CBTC có thể
xem lại thông tin của lớp học, các đơn vị được mời tham gia, các học viên đã tham gia
khóa học

Hình 11: Các thông tin của lớp học đã kết thúc
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