
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG 

ĐĂNG KÝ XÉT ĐẠT TIÊU CHUẨN GS/PGS 

1. Đăng nhập vào hệ thống 

 
- Để đăng nhập vào hệ thống, quý vị vui lòng nhập địa chỉ email và mật 

khẩu đã đăng ký vào các ô tương ứng như hình dưới. 

 

Hình 1.Giao diện đăng nhập vào hệ thống 

 
2. Đăng ký tài khoản 

 
- Nếu quý vị chưa có tài khoản đăng nhập vào hệ thống quý vị vui lòng 

thực hiện đăng ký tài khoản 

 



Hình 2. Giao diện đăng nhập vào hệ thống 

- Tại đây, quý vị thực hiện nhấn vào phần đăng ký tại đây (mục 1 – hình 

2). Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị giao diện đăng ký tài khoản. Tại màn 

hình đăng ký, quý vị thực hiện đăng ký như sau: 

 

 

Hình 3. Giao diện đăng ký thông tin tài khoản 

 
- Quý vị vui lòng nhập thông tin vào các ô tương ứng. 

- Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin quý vị vui lòng nhấn       để 

thực hiện đăng ký tài khoản với hệ thống. 

3. Thông tin chung 

 

 
Hình 4. Giao diện khi đăng nhập hệ thống 



- Sau khi đăng nhập thành công, quý vị chọn mục Thông tin chung. 

 

 
Hình 5. Giao diện kê khai Thông tin chung 

 
- Tại đây, quý vị có thể kê khai thông tin hồ sơ lên hệ thống theo các bước 

(hình 5): 

+ Bước 1: Quý vị nhập thông tin vào các ô và tải lên ảnh hồ sơ tương 

ứng. 

+ Bước 2: Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, quý vị vui lòng nhấn 

   để dữ liệu quý vị đã kê khai được lưu trên hệ thống. 

4. Đổi mật khẩu 

- Để truy cập vào giao diện đổi mật khẩu quý vị vui lòng làm theo các 

bước như hình dưới (Hình 6): 



+ Bước 4: Nhấn vào nút để xác nhận để đổi mật khẩu 

 
 

Hình 6. Giao diện đổi mật khẩu 

 
- Sau khi đã vào giao diện đổi mật khẩu, GS/PGS thực hiện các bước 

sau để đổi mật khẩu (Hình 4): 

+ Bước 1: Nhập lại mật khẩu cũ 

+ Bước 2: Nhập mật khẩu mới 

+ Bước 3: Nhập lại mật khẩu mới 

 

Hình 7. Giao diện đổi mật khẩu 



5. Thông tin cá nhân 

 

Hình 8.Giao diện trang chủ 

⎯ Để kê khai thông tin cá nhân, quý vị nhấn vào “Thông tin cá nhân” 

và chọn tuần tự các mục sau để kê khai thông tin. 

5.1. Mục 1-6 

⎯ Chọn Mục 1-6, Tại đây quý vị có thể kê khai thông tin cơ bản lên hệ 

thống theo các bước : 

+ Bước 1: Nhập thông tin vào các ô tương ứng 

+ Bước 2: Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, quý vị vui lòng nhấn  
để dữ liệu của quý vị đã kê khai được lưu vào hệ thống. 

 

Hình 9. Giao diện kê khai thông tin cá nhân 



5.2. Mục 7-8 

⎯ Chọn Mục 7-8 để kê khai quá trình công tác trước đây hoặc hiện tại 

⎯ Các bước kê khai tương tự Mục 1-6. 

 
 

Hình 10. Giao diện kê khai quá trình công tác 

5.3. Mục 9 

⎯ Chọn Mục 9 để kê khai trình độ đào tạo 

 

Hình 11. Giao diện Trình độ đào tạo 

⎯ Bấm vào để thêm bằng cấp, rồi thực hiện các bước sau: 



+ Bước 1: Nhập thông tin vào các ô tương ứng 

Hình 12. Giao diện thêm bằng cấp 

+ Bước 2: Bấm vào  của dòng Minh chứng để tiến 

hành tải tệp minh chứng từ máy tính cá nhân lên hệ thống. Sau 

khi đã trỏ đến tệp minh chứng cần tải, bấm để tải ảnh 

lên. 

 

Hình 13. Giao diện tải lên ảnh minh chứng 

+ Bước 3: Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, quý vị vui lòng nhấn 

để dữ liệu của quý vị đã kê khai được lưu vào hệ thống. Có thể 

sửa hoặc xoá bằng cấp vừa thêm. Có thể tiếp tục thêm bằng cấp 

bằng nút 



 

 
 

Hình 14. Giao diện sau khi thêm bằng cấp thành công 

5.4.Mục 10-13 

⎯ Chọn Mục 10-13 để kê khai thông tin về chức danh PGS (chỉ áp 

dụng cho những người đăng ký xét đạt chức danh GS) 

⎯ Các bước kê khai tương tự Mục 1-6 

 

Hình 15. Giao diện kê khai thông tin PGS 



5.5. Mục 14 

⎯ Thông tin về đào tạo và nghiên cứu khoa học quý vị đã khai báo sẽ 

được tổng hợp tại đây 

 

Hình 16. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học 

 

 
5.6. Mục 15 

⎯ Chọn Mục 15 để khai báo các huân chương, huy hiện, danh hiệu đạt 

được 

 

Hình 17. Mục khen thưởng 

⎯ Các bước khai báo tương tự Mục 9 



5.7. Mục 16 

⎯ Chọn Mục 16 để khai báo kỷ luật 

 

Hình 18. Mục kỷ luật 

⎯ Các bước khai báo tương tự Mục 9 



6. Tự khai theo tiêu chuẩn chức danh GS/PGS 

6.1 Mục 1-2 

Tại đây quý vị có thể kê khai thông tin cơ bản lên hệ thống theo các bước: 

Bước 1: Nhập thông tin vào các ô tương ứng 

Bước 2: Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, quý vị vui lòng nhấn   

để dữ liệu của quý vị đã kê khai được lưu vào hệ thống( Nếu quý vị muốn 

xóa thông tin vui lòng nhấn để xóa sau đó nhấn   để lưu thông tin 

trên hệ thống). 

 

 

6.2 Mục 3 

Tại đây quý vị có thể kê khai thông tin về trình độ ngoại ngữ theo các bước: 

Bước 1: Vui lòng chọn và nhập các thông tin phù hợp với các ô tương ứng 

Bước 2: Để xác nhận thông tin quý vị vui lòng nhấn   để dữ liệu của 

quý vị đã kê khai được lưu vào hệ thống. 



 
 

 

6.3 Mục 4 

Chọn mục 4 để kê khai thông tin về hướng dẫn hướng dẫn NCS, học viên 

CH, BSCK, BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

Tại đây quý vị có thể kê khai thông tin theo các bước: 

Bước 1: Nhấn   để vào kê khai thông tin 

Bước 2: Sau đó nhập các thông tin theo mẫu 



 

 

Bước 3: Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, quý vị vui lòng nhấn 

để dữ liệu của quý vị đã kê khai được lưu vào hệ thống. Có thể sửa hoặc xoá bằng 

cấp vừa thêm. Có thể tiếp tục thêm bằng cấp bằng nút  

 



6.4 Mục 5 

Chọn mục 5 để kê khai thông tin về Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình 

độ đại học trở lên. 

 
Tại đây quý vị có thể kê khai thông tin theo các bước: 

Bước 1: Nhấn   để vào kê khai thông tin 

Bước 2: Sau đó nhập các thông tin theo mẫu 



 

 

Bước 3: Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, quý vị vui lòng nhấn 

để dữ liệu của quý vị đã kê khai được lưu vào hệ thống. Có thể sửa hoặc xoá 

thông tin và tiếp tục thêm thông tin nhấn . 



 
 

 

6.5 Mục 6 

Chọn mục 6 để kê khai thông tin về Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ đã nghiệm thu 

Tại đây quý vị có thể kê khai thông tin theo các bước: 

Bước 1: Nhấn   để vào kê khai thông tin 

Bước 2: Sau đó nhập các thông tin theo mẫu 



 

 

Bước 3: Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, quý vị vui lòng nhấn 

để dữ liệu của quý vị đã kê khai được lưu vào hệ thống. Có thể sửa hoặc 

xoá thông tin và tiếp tục thêm thông tin nhấn . 

 



6.6 Mục 7.1 

Chọn mục 7.1 để kê khai thông tin về Bài báo khoa học, báo cáo khoa học 

đã công bố. 

Tại đây quý vị có thể kê khai thông tin theo các bước: 

Bước 1: Nhấn   để vào kê khai thông tin 



Bước 2: Sau đó nhập các thông tin theo mẫu 
 

 

Bước 3: Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, quý vị vui lòng nhấn   

để dữ liệu của quý vị đã kê khai được lưu vào hệ thống. Có thể sửa hoặc 

xoá thông tin và tiếp tục thêm thông tin nhấn  . 



 

6.7. Mục 7.2 
 

− Tại đây, quý vị có thể kê khai thông tin lên hệ thống theo các bước: 

+ Bước 1: Nhấn nút  để vào kê khai thông tin 

+ Bước 2: Nhập thông tin vào các ô tương ứng 

+ Bước 3: Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, quý vị vui lòng nhấn 

 để dữ liệu quý vị đã kê khai được lưu trên hệ thống. 



6.8. Mục 7.3 
 

− Tại đây, quý vị có thể kê khai thông tin lên hệ thống theo các bước: 

+ Bước 1: Nhấn nút  để vào kê khai thông tin 

+ Bước 2: Nhập thông tin vào các ô tương ứng 

+ Bước 3: Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, quý vị vui lòng nhấn 

 để dữ liệu quý vị đã kê khai được lưu trên hệ thống. 



6.9. Mục 7.4 

 

− Tại đây, quý vị có thể kê khai thông tin lên hệ thống theo các bước: 

+ Bước 1: Nhấn nút  để vào kê khai 

thông tin 

+ Bước 2: Nhập thông tin vào các ô tương ứng 

+ Bước 3: Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, quý vị vui lòng nhấn 

 để dữ liệu quý vị đã kê khai được lưu trên hệ thống. 



6.10. Mục 8 
 

− Tại đây, quý vị có thể kê khai thông tin lên hệ thống theo các bước: 

+ Bước 1: Nhấn nút  để vào kê khai thông tin 

+ Bước 2: Nhập thông tin vào các ô tương ứng 

+ Bước 3: Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, quý vị vui lòng nhấn 

 để dữ liệu quý vị đã kê khai được lưu trên hệ thống. 

6.11. Mục 9 
 

− Tại đây, quý vị có thể kê khai thông tin lên hệ thống theo các bước: 

+ Bước 1: Nhập thông tin vào các ô tương ứng 

+ Bước 2: Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, quý vị vui lòng nhấn 

 để dữ liệu quý vị đã kê khai được lưu trên hệ thống. 



Lưu ý: 

• Quý vị phải điền đầy đủ thông tin vào các mục có dấu (*) 

6.12. Xem bản đăng ký 

− Sau khi đã kê khai hết thông tin lên hệ thống quý vị nhấn vào Xem 

bản đăng ký (mẫu số 1) trên thanh menu để có thể xem lại và hoàn tất 

hồ sơ của quý vị (bao gồm thông tin quý vị đã khai báo được trình bày 

theo mẫu số 01) 

 

− Sau khi kiểm tra thông tin đã khai báo quý vị tích vào ô cam đoan 

rồi nhấn nút nộp bản đăng ký để nộp lên hệ thống  

− Sauk hi nhấn nút cam đoan hệ thống sẽ hiện ra thông báo yêu cầu 

xác nhận. Nếu quý vị đã chắc chắn thì nhấn nút xác nhận, nhấn nút 

hủy để quay trở lại. 

 

 

− Để xem trước bản đăng ký bằng PDF quý vị nhấn vào nút 

− Để in bản đăng ký quý vị nhấn nút  


