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Thuật ngữ viết tắt 
Từ viết tắt Giải thích Mô tả 

VSC Vinschool  

VSCO VinschoolOne  

PH Phụ huynh  

PHHS Phụ huynh học sinh  

HS Học sinh  

GV Giáo viên  

GVCN Giáo viên chủ nhiệm  

GVBM Giáo viên bộ môn  
CBNV Cán bộ nhân viên  

PTLC Phổ thông liên cấp  

MN Mầm non  
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Giới thiệu 
 
Ứng dụng di động kết nối giữa Phụ huynh học sinh và Nhà trường, giúp 
Phụ huynh học sinh nắm bắt tất cả các thông tin của Học sinh và sử dụng 
dịch vụ của Vinschool trên một nền tảng duy nhất.  
Ứng dụng hỗ trợ việc cá nhân hóa thông tin và trải nghiệm tới từng học 
sinh. 
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Hướng dẫn cài đặt 
 

1. Đối với PHHS sử dụng điện thoại hệ điều hành 
Android 

 Phụ huynh mở CH Play , tìm ứng dụng có tên VinschoolOne, 
được phát hành bởi Vinschool và bấm Tải về. 
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 Sau khi đã tải về và cài đặt xong, Phụ huynh tìm đến ứng dụng có 
tên VinschoolOne trong danh sách ứng dụng trên điện thoại và bấm 
để mở. 

 

2. Đối với PHHS sử dụng điện thoại hệ điều hành iOS 
(iPhone/iPad) 

 Phụ huynh mở App Store , tìm ứng dụng có tên VinschoolOne, 
được phát hành bởi Vinschool và bấm Tải về. 

 
 Sau khi đã tải về và cài đặt xong, Phụ huynh tìm đến ứng dụng có 

tên VinschoolOne trong danh sách ứng dụng trên điện thoại và bấm 
để mở. 
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Các chức năng dành cho  
Phụ huynh học sinh Phổ thông liên cấp 

 

1. Đăng nhập 
Sau khi cài đặt ứng dụng, người dùng mở App, hệ thống hiển thị màn hình 
splashscreen. 
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Sau khi người dùng duyệt qua các màn hình splashscreen, hệ thống 
chuyển hướng người dùng đến màn hình đăng nhập. Tại đây người dùng 
nhập số điện thoại đã đăng ký với Vinschool, sau đó bấm Đăng nhập. 
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Hệ thống chuyển sang màn hình nhập OTP. Mã OTP sẽ được gửi đến số 
điện thoại người dùng đã đăng ký và có hiệu lực trong 2 phút.  
Ngay khi nhận được mã OTP qua tin nhắn: 

 Đối với máy Android, hệ thống sẽ tự động điền mã và đăng nhập 
người dùng ngay.  

 Đối với máy iOS, trên bàn phím hệ thống sẽ hiển thị mã OTP nhận 
được, người dùng bấm vào mã này và hệ thống sẽ đăng nhập người 
dùng. 
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2. Trang chủ 
Mặc định, sau khi Phụ huynh đăng nhập thành công, sẽ được chuyển 
hướng đến tab Trang chủ, sub-tab Tin tức. 
Tab Trang chủ bao gồm các sub-tab: 

1. Tin tức: hiển thị các thông báo, tin tức được gửi từ Vinschool. 
2. Chươn trình giáo dục: hiển thị nội dung chương trình giáo dục phổ 

thông liên cấp tại Vinschool. 
3. Cuộc sống học đường: gồm các thông tin về dịch vụ xe bus, đồng 

phục, dịch vụ bán trú. 
4. Về Vinschool: hiển thị các thông tin giới thiệu về Vinschool. 
5. Hotline: Hiển thị cửa sổ xem các số điện thoại hotline của Vinschool. 

 

 
 

1 

4 

3 

2 

5 
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Tại tab Tin tức, sẽ hiển thị top các tin tức, sự kiện nổi bật của Vinschool. 
Bên dưới là danh sách các tin từ website, tin từ Facebook, tin theo điểm 
trường, tin theo khối, tin theo lớp, tin theo tài khoản cá nhân. 
Phụ huynh có thể tương tác, bình luận và chia sẻ bài viết.  
Đối với một số bài viết, khi người quản trị tắt tính năng tương tác/bình 
luận/chia sẻ, phụ huynh sẽ không thể tương tác/bình luận/chia sẻ bài 
viết. 

3. Học sinh 
Hiển thị các thông tin chức năng liên quan đến học sinh. Các chức năng 
khác đang được phát triển và sẽ bổ sung trong thời gian sớm nhất. 
 

 
 
 

3.1. Lịch học và Sự kiện 
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 Thời khóa biểu 
Hiển thị thông tin thời khóa biểu học của học sinh phổ thông liên cấp. 
 

 
 Sự kiện 
Hiển thị lịch các sự kiện 

3.2. Hoạt động hàng ngày 
 Điểm danh 

Mặc định hiển thị trạng thái điểm danh của học sinh trong 10 ngày gần 
nhất theo ngày được chọn. Phụ huynh có thể bấm chọn lịch để lựa chọn 
xem thông tin điểm danh các ngày khác. 
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 Bài tập 
Tại màn hình Hoạt động hàng ngày, phụ huynh bấm vào tab Bài tập để 
xem thông tin bài tập và điểm (nếu có ngay trong ngày hôm đó) của học 
sinh. Phụ huynh có thể bấm chọn lịch để lựa chọn xem thông tin ngày 
khác. 
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 Nhận xét 

Tại màn hình Hoạt động hàng ngày, phụ huynh bấm vào tab Nhận xét để 
đọc nhận xét của giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm (nếu có). Dữ 
liệu hiển thị 10 nhận xét sắp xếp theo ngày gần nhất. Phụ huynh có thể 
bấm chọn lịch để lựa chọn xem thông tin từ ngày khác trở lại. 
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3.3. Sổ điểm 
Hiển thị các thông tin sổ điểm và báo cáo tiến bộ, mặc định hiển thị tab 
Xem điểm tuần. 

 Xem điểm tuần 
Mặc định sẽ hiển thị điểm các môn học theo tuần hiện tại, PH có thể bấm 
mũi tên < hoặc > để chọn thời gian xem trước hoặc sau tuần hiện tại. 
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 Xem điểm môn 

Hiển thị điểm theo từng môn học trong năm học hiện tại. 
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 Báo cáo tiến bộ 

Hiển thị link xem các báo cáo tiến bộ của học sinh trong năm hiện tại. PH 
bấm vào 1 báo cáo, hệ thống sẽ chuyển sang màn hình xem báo cáo ngay 
trong ứng dụng. 
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3.4. Chuyên cần 

 Thống kê chuyên cần 
Mặc định hiển thị số liệu thống kê chuyên cần trong khoảng thời gian 
nhất định hiện tại, bao gồm đúng giờ, đến muộn, vắng có phép, vắng 
không phép. 
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 Xin nghỉ phép 
Tại màn hình Chuyên cần, khi bấm vào nút Nghỉ phép, phụ huynh sẽ được 
chuyển sang màn hình xin nghỉ. Hệ thống sẽ hiển thị các buổi học/tiết học 
trong khoảng thời gian được chọn bên trên. Phụ huynh nhập lý do xin 
nghỉ, đính kèm ảnh và bấm nút Gửi. 
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3.5. Thực đơn 
Mặc định hiển thị thông tin thực đơn của ngày hiện tại. PH có thể chọn 
ngày khác để xem thực đơn ngày hôm đó. 
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3.6. Thông tin học sinh 
Gồm 2 tab: 

- Tab Thông tin học sinh: hiển thị các thông tin cơ bản về học sinh. 
- Tab Hồ sơ giấy tờ: hiển thị danh sách các giấy tờ PH cần nộp, PH có 

thể nộp hồ sơ qua app bằng cách chọn vào loại hồ sơ -> chọn tiếp 
Thêm mới 



Hướng dẫn sử dụng  VinschoolOne 
 

 TRANG   23  
 

 
3.7. Tài khoản văn minh 
Hiển thị thông tin điểm tài khoản văn minh của học sinh theo từng học kỳ 
trong năm học hiện tại. Khi bấm vào tháng, sẽ mở rộng chi tiết tháng đó 
để người dùng xem các lỗi vi phạm của học sinh (nếu có). 
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3.8. Thông tin sức khỏe 

3.8.1. Thông tin chung 
Hiển thị các thông tin chung về sức khỏe của học sinh. 
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 Khi nhà trường mở đợt đăng kí nơi khám chữa bệnh, sẽ hiển thị nút 
Đăng kí BHYT ở mục Thông tin chung -> PH có thể đăng kí nơi khám chữa 
bệnh theo BHYT tại đây 

 
3.8.2. Hồ sơ y tế 

Gồm các mục Tiền sử bệnh, Khám, Kết luận, Đề nghị tương ứng 
với kết quả của bên Vinmec trả về. 

3.9. CLB ngoại khóa 
Hiển thị danh sách các câu lạc bộ ngoại khóa mà trường tổ chức cho học 
sinh. PH chọn vào CLB để xem thêm thông tin và đăng kí nếu muốn 
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3.10. Khảo sát 
Hiển thị danh sách các khảo sát của nhà trường. PH chọn vào khảo sát để 
thực hiện khảo sát hoặc xem lại khảo sát. 
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3.11. Hoàn phí 
Chức năng tạo yêu cầu hoàn phí cho PH HS thuộc các trường hợp: 

- Hoàn phí xin thôi học 
- Hoàn phí xin bảo lưu 
- Hoàn phí ưu đãi anh/chị/em học tại Vinschool 
- Hoàn phí ưu đãi con em CBNV Vingroup 
- Hoàn phí khác (nếu có) 

PH chọn vào biểu tượng dấu cộng để tạo yêu cầu hoàn phí 
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3.12. Học phí 
Hiển thị danh sách các khoản cần phải nộp/ đã nộp của PH HS. 
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Khi có khoản thu mới, PH sẽ nhận được thông báo. Tại màn hình danh 
sách các khoản chưa thanh toán, PH chọn vào khoản thu cần nộp để sang 
màn hình thanh toán 
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4. Chat 
Hiển thị danh sách các cuộc trò chuyện của PH. 

- Theo Nhóm lớp: mỗi học sinh sẽ có tương ứng 2 nhóm chat: nhóm 
lớp (có GVCN) và hội phụ huynh (không có GVCN) 

- Theo Giáo viên: hiển thị lịch sử chat riêng với các giáo viên (nếu có) 
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5. Ghi danh 
Tại danh sách học sinh, PH có thể chọn nút Ghi danh để tiến hành ghi 
danh cho học sinh tiếp theo 
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6. Thông báo 
Hiển thị danh sách thông báo 1 số loại: 

- Thông báo khi có điểm mới/ điểm được cập nhật 
- Thông báo khi có nhận xét mới của GV 
- Thông báo khi có phản hồi ở nhận xét 
- Thông báo của phần tuyển sinh 

7. Tài khoản 
7.1. Thông tin tài khoản 

Hiển thị thông tin của tài khoản 
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7.2. Tài khoản ngân hàng 

Hiển thị thông tin tài khoản ngân hàng dung trong trường hợp hoàn 
phí. 
PH có thể nhập/ sửa thông tin tại đây. 
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7.3. Danh bạ 
Hiển thị danh sách liên hệ của tất cả các GV chủ nhiệm, dạy bộ 
môn của các học sinh với các cách liên hệ: số điện thoại, email, 
chat 
Với GVCN sẽ hiển thị thêm thông tin số điện thoại(nếu có) 
Với GVBM không hiển thị số điện thoại 
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7.4. Hỗ trợ 

PH chọn biểu tượng dấu cộng để tạo mới 1 yêu cầu hỗ trợ. 
Yêu cầu hỗ trợ này sẽ được gửi tới nhân viên hỗ trợ của 
Vinschool 
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7.5. Đóng góp và phản hồi 
PH có thể gửi các phản hồi, hoặc đóng góp cho app tại đây 

7.6. Đăng xuất 
Đăng xuất khỏi hệ thống 
 

 
 


