
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG  

QUẢN LÝ GIÁO VIÊN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

1/- Giao diện chung 

 Giao diện chung là giao diện người sử dụng là khách (các trường tiểu học, hiệu 

trưởng, cha mẹ học sinh v.v.) không có tài khoản đăng nhập, nhưng có thể vào xem được 

thông tin. Tại giao diện chung có các nút lệnh và công cụ như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1: Trạng thái đăng nhập và liên kết để đăng nhập 

 2: Tải file hướng dẫn cập nhật 

 3: Đăng ký tên công ty/ trung tâm vào danh sách chung. 

 4: Doanh nghiệp /Công ty/ Trung tâm đã có danh sách có thể đăng nhập để cập nhật 

thông tin giáo viên, thông tin trung tâm. 

 5: Dành cho quản trị viên đăng nhập 

 6: Cửa sổ tìm kiếm, chỉ cần nhập mã giáo viên hoặc tên giáo viên sẽ tìm được thông 

tin giáo viên cần tìm (nếu có) 

 7: Cửa sổ tìm kiếm: chỉ cần nhập mã trung tâm hoặc tên trung tâm sẽ lọc ra tên trung 

tâm cần tìm. 

 8: Danh sách các công ty/ trung tâm đang cung cấp giáo viên người nước ngoài. 

 9: Mã công ty/ trung tâm do quản trị viên cấp, mã này liên quan với mã giáo viên. 

 10: Nút lệnh xem danh sách liệt kê danh sách các giáo viên người nước ngoài của 

công ty/ trung tâm đã đăng ký và có giấy phép hợp lệ. 

 11: Ngày cập nhật danh sách mới nhất của trung tâm 

 12: Trạng thái danh sách, nếu tất cả các giáo viên của trung tâm đã hết hạn giấy 

phép lao động thì tại trạng thái sẽ báo hết hạn. 
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2/- Hướng dẫn đăng ký tên công ty và trung tâm vào danh sách này: 

 Công ty/ Trung tâm mới, có nhu cầu đăng ký tên vào danh sách chung sẽ click vào 

nút lệnh số 3 “Đăng ký”, sau đó điền các thông tin vào mẫu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sau khi hoàn thành các thông tin, sẽ có thông báo như sau: 

 

 

 

 

 Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký trực tuyến, Công ty/Trung tâm cần thực hiện bộ 

hồ sơ đăng ký bao gồm bản sao giấy phép thành lập, giấy phép hoạt động (Có thị thực), 

công văn đăng ký tổ chức dịch vụ cung cấp giáo viên người nước ngoài cho các trường tiểu 

học (Xem mẫu 1 tại trang 6 của tài liệu này). Gửi một bộ hồ sơ bản chính có ký tên, 

đóng dấu về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục Tiểu học). 

 Nếu hồ sơ hợp lệ và sau khi được duyệt, công ty/ trung tâm sẽ nhận được thông báo 

qua Email, trong đó bao gồm mã trung tâm, tên tài khoản đăng nhập và mật khẩu đăng 

nhập lần đầu. Công ty/ trung tâm có thể chuyển sang bước kế tiếp là đăng nhập vào trang 

của trung tâm, nhập danh sách giáo viên cần cập nhật. 

 Nếu hồ sơ còn thiếu, công ty/ trung tâm sẽ nhận được thông báo qua điện thoại/ 

Email trong đó lưu ý cần bổ sung thêm các chi tiết nào khác. 

  

Nhập tên trung tâm sau đó nhập tên công ty chủ quản 

Nhập địa chỉ công ty/ trung tâm 

Nhập số GP 

Nhập số GP 

Nhập ngày cấp GP 

Nhập ngày cấp GP 

Nhập cơ quan cấp GP 

Nhập cơ quan cấp GP 

Tải các ảnh giấy phép thành lập và giấy phép hoạt động (bắt buộc). 

Có thể chọn một lần tải nhiều ảnh 

Nhập họ tên đầu mối liên hệ của công ty/ trung tâm (Chọn Ông hoặc Bà) 

Nhập số điện thoại di động (Bắt buộc và 

thường sử dụng để Sở có thể liên lạc) 

Nhập địa chỉ Email (Bắt buộc và thường 

sử dụng để Sở có thể liên lạc) 

Sau khi xong click chọn “Xác nhận” 
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3/- Hướng dẫn cập nhật danh sách giáo viên người nước ngoài 

  

Sau khi nhận được thông tin về tài khoản và mật khẩu 

đăng nhập, Trung tâm có thể đăng nhập bằng tài khoản 

và mật khẩu, sau khi đăng nhập có thể tiến hành đổi mật 

khẩu mới. 

Trong trường hợp quên mật khẩu, cần gửi Email về địa 

chỉ nmthoang.sgddt@tphcm.gov.vn để xin cấp lại mật 

khẩu mới. Trong Email cần ghi rõ số điện thoại của 

người đại diện của công ty/trung tâm. 

 

 

Sau khi đăng nhập, có thể cập nhật thông tin chi tiết về trung 

tâm hoặc nhập danh sách giáo viên mới: 

Tại cửa sổ góc trên phải màn hình, nhấp vào tên đăng nhập, 

sau đó: 

- Chọn cập nhật hồ sơ để cập nhật các thông tin của trung 

tâm. 

- Chọn cập nhật giáo viên để cập nhật danh sách giáo 

viên của trung tâm. 

 

 

Tại cửa sổ cập nhật giáo viên, trung tâm có thể bổ sung giáo viên mới hoặc điều chỉnh 

thông tin giáo viên đã đăng ký: 

 

 

 

 

 

 

Chọn để đăng ký 

giáo viên mới 

Chọn để cập nhật 

thông tin giáo 

viên cũ 

Chọn để xem thử 

danh sách khi 

hoàn tất 
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Tiến hành nhập thông tin giáo viên mới: 

 

 Hướng dẫn nhập:  

- Mã giáo viên: Mã giáo viên gồm mã trung tâm và số thứ tự tăng dần (Gồm 3 chữ số) 

Ví dụ trung tâm có mã đăng nhập là XXYY, thì giáo viên là XXYY001, XXYY002, 

XXYY003… 

- Tên giáo viên: Nhập đầy đủ, chính xác theo tên được in trên giấy phép lao động. 

- Bằng cấp: Nhập bằng cấp liên quan (Bằng Đại học và chứng chỉ dạy ngoại ngữ, cách 

nhau bởi dấu /), sau đó tải lên ảnh các bằng cấp bản gốc được scan dưới dạng PDF (Tất cả 

vào một file). 

- Giấy phép lao động: Nhập số giấy phép lao động, sau đó sau đó tải lên ảnh giấy phép 

lao động được scan dưới dạng PDF. 

- Ngày cấp: Nhập ngày cấp giấy phép lao động 

- Đến ngày: Nhập ngày hết hạn giấy phép lao động 

- Giấy hẹn: Trường hợp không có giấy phép lao động thì nhập ngày hẹn trên giấy hẹn. 

(Lưu ý: Khi đăng ký chỉ mới có giấy hẹn thì sau khi được duyệt, đến thời hạn hẹn mà không 

cập nhật thông tin thì giáo viên đó sẽ tự động bị loại khỏi danh sách đã duyệt) 

- Quốc tịch: Nhập Quốc tịch 

- Trạng thái: Chọn “Hiện” đối với giáo viên đăng ký mới, chọn “Ẩn” đối với các giáo 

viên đã hết hạn giấy phép lao động hoặc không còn làm việc với trung tâm nữa (Không 

được và không thể xoá giáo viên đã từng hợp tác với trung tâm) 

- Ghi chú: Nhập các ghi chú nếu cần thiết. 

 Sau khi nhập hoàn chỉnh, chọn “Lưu”. 
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 Sau khi đã lưu, nếu có nhu cầu điều chỉnh lại, có thể nhấp chọn nút sửa để nhập lại: 

 

 

 Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin giáo viên chính xác, tiến hành trình duyệt  

 Danh sách trình duyệt sẽ được gửi về người quản trị.  

 Trung tâm tiến hành lập tờ trình theo mẫu tại mẫu 2 (Xem trang 7) và danh sách ở 

mẫu 3 (Xem trang 8), gửi một bộ bản chính của tờ trình và danh sách có ký tên, đóng 

dấu về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục Tiểu học). Trường hợp danh sách từ hai 

trang trở lên thì cần đóng dấu giáp lai của các trang. 

 Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được bản chính của tờ trình và danh sách sẽ 

tiến hành duyệt danh sách trên phần mềm, sau khi duyệt, danh sách của giáo viên sẽ được 

hiển thị trên Website Sở. 

4/- Trường hợp trung tâm thay người quản trị cập nhật danh sách 

 Trung tâm cần gửi Email thông báo về việc thay đổi người phụ trách cập nhật danh 

sách về Sở tại địa chỉ nmthoang.sgddt@tphcm.gov.vn để được thay đổi thông tin người 

liên hệ, cấp lại mật khẩu mới.  

 Thông tin người phụ trách mới bao gồm: 

 - Họ và tên 

 - Chức vụ tại công ty/trung tâm 

 - Số điện thoại di động 

 - Email liên hệ 

  

mailto:nmthoang.sgddt@tphcm.gov.vn
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MẪU 1: CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP TỔ CHỨC DỊCH VỤ CUNG CẤP GIÁO 

VIÊN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

 

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TÊN TRUNG TÂM  

Số  …….. /………. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm ….     
Về đề nghị cho phép tổ chức dịch vụ 

cung cấp giáo viên người nước ngoài 

dạy tiếng Anh cho các trường tiểu 

học Thành phố Hồ Chí Minh  

 

 Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. 

    

 Phần 1: Giới thiệu ngắn gọn thông tin về Công ty/ Trung tâm. 

 Phần 2: Đề đạt năng lực và nguyện vọng tổ chức dịch vụ cung cấp giáo viên người 

nước ngoài dạy tiếng Anh cho các trường tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh.  

 Phần 3: Thông tin liên hệ (Họ và tên, chức vụ, điện thoại, Email liên hệ) 

         

        Người đứng đầu ký tên, đóng dấu
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MẪU 2: MẪU CÔNG VĂN ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT/ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN GIÁO 

VIÊN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

 

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN 

TÊN TRUNG TÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số ………../ ……….. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 202… 
Về cập nhật danh sách giáo viên người 

nước ngoài  

     Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. 

Căn cứ theo nhu cầu thực tế về việc cung cấp số lượng giáo viên người nước ngoài 

(GVNN), chúng tôi, Công ty …………../ trung tâm…………. đề nghị được Sở Giáo dục 

và Đào tạo cập nhật hồ sơ GVNN của đơn vị chúng tôi như sau: 

1/- Số lượng Giáo viên đã đăng ký  trước đây : ……… Giáo viên 

2/- Số lượng Giáo viên đăng ký hiện nay  : ……… Giáo viên (mục a+b+c) 

Trong đó: 

a/- Giáo viên cũ còn thời hạn giấy phép lao động : ……… Giáo viên 

b/- Giáo viên cũ được cập nhật mới giấy phép lao động : ……… Giáo viên 

c/- Giáo viên được đăng ký mới hoàn toàn  : ……… Giáo viên 

Hồ sơ chi tiết bản điện tử đã được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo qua ứng dụng 

quản lý giáo viên người nước ngoài, chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ này. 

Thông tin liên lạc: (Họ tên, chức vụ, số điện thoại đầu mối liên hệ)………………… 

Hồ sơ đính kèm: 

- Thông báo chấp thuận số lượng sử dụng người lao động nước ngoài của Sở Lao 

động, Thương binh và Xã hội cấp. 

- Danh sách GVNN xin cập nhật (Đã được đăng ký trên ứng dụng). 

Kính trình./. 

 

 

 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiếu 

KT.TRƯỞNG PHÒNG 

GIÁO DỤC TIỂU HỌC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thiên Hoàng 

 

 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

 

 

Ký tên, đóng dấu 

Ghi rõ họ tên 

 

 

 



 

MẪU 3: DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT 

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN 

TÊN TRUNG TÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số ………../ ……….. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 202… 
Danh sách giáo viên người nước ngoài  

đề nghị được cập nhật  

 Tên công ty/ trung tâm: …………………………………………………………. Mã trung tâm: …………………………………… 

 Họ tên người liên hệ: …………………………………… Điện thoại: …………… Email: …………………………………………. 

Mã GV Họ và tên giáo viên Quốc tịch Bằng cấp 
Giấy phép lao động Ngày hẹn 

(Nếu có) 
Số Từ ngày Đến ngày 

A/- GIÁO VIÊN CŨ CÒN THỜI HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

        

        

B/- GIÁO VIÊN CŨ ĐƯỢC CẬP NHẬT MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

        

        

C/- GIÁO VIÊN MỚI ĐĂNG KÝ 

        

        

Tổng cộng có ……….. giáo viên đăng ký cập nhật./. 

 Người đứng đầu đơn vị/ tổ chức 

Ký tên và đóng dấu 

 


