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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN HỘI 

ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH, LIÊN NGÀNH 

1. Truy cập vào hệ thống 

 

Truy cập hệ thống với tài khoản được cấp tại địa chỉ: http://hdgsnn.gov.vn/gtuv/ 

 

 

 

Hình 1: Giao diện khi vào hệ thống 

http://hdgsnn.gov.vn/gtuv/
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2. Đăng nhập với tài khoản GS/PGS 

GS/PGS nhập địa chỉ e-mail và mật khẩu vào các ô tương ứng: 

 
 

Hình 2. Giao diện đăng nhập vào hệ thống 
 

*Lưu ý: GS/PGS phải sử dụng địa chỉ email và mật khẩu được cấp để đăng 

nhập 
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Sau khi đăng nhập xong, hệ thống sẽ hiện thị giao diện như sau: 

 

 
Hình 2.1 Giao diện sau khi đăng nhập thành công 

 

Tại đây, GS/PGS có thể giới thiệu ứng viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên 

ngành. 
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2.1. Lựa chọn Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành 
 

 

Hình 2.1.1 Giao diện Danh mục Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành 

 

- Để giới thiệu ứng viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành, GS/PGS nhấn 

chọn một Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành muốn giới thiệu. 

*Lưu ý: 

 

- Mỗi GS/PGS chỉ được giới thiệu ứng viên cho một Hội đồng Giáo sư 

ngành, liên ngành duy nhất. 

- Mỗi GS/PGS giới thiệu tối đa 15 ứng viên là thành viên của Hội đồng 

Giáo sư ngành, liên ngành. 

- Mỗi GS/PGS chỉ giới thiệu 1 lần. 
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Hình 2.1.2 Giao điện giới thiệu ứng viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành 

 

- Tại đây, để giới thiệu ứng viên Hội Giáo sư ngành, liên ngành GS/PGS cần 

thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Chọn Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành muốn giới thiệu ứng viên. 

Bước 2: Nhập Họ và tên ứng viên. 

Bước 3: Chọn Chức danh khoa học 
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Bước 4: Chọn Đơn vị công tác của ứng viên. 

Bước 5: Nhập mã kiểm tra
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Bước 6: Nhấn vào nút để thực hiện việc giới thiệu ứng viên Hội 

đồng Giáo sư ngành, liên ngành. 

 

 

Hình 2.1.3 Giao diện xác nhận giới thiệu ứng viên Hội đồng Giáo sư ngành, 

liên ngành 

 

 

Hình 2.1.4 Giao diện danh sách ứng viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành 

đã giới thiệu 



8  

 
 

Hình 2.1.5 Giao diện xác nhận việc giới thiệu ứng viên Hội đồng Giáo sư 

ngành, liên ngành 
 

Hình 2.1.6 Giao diện thông tin chi tiết việc gửi phiếu giới thiệu 
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Hình 2.1.7 Giao diện sau khi đã hoàn thành việc giới thiệu ứng viên 
 

 

2.1.8 Giao diện In phiếu giới thiệu 

 

3. Đăng xuất 

- Để đăng xuất khỏi hệ thống, GS/PGS cần thực viên các bước sau: 

 
Bước 1: Để đăng xuất khỏi hệ thống GS/PGS nhấn vào biểu tượng trên thanh 

menu 

Bước 2: Nhấn vào “Đăng xuất” để đăng xuất. 
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Hình 3. Giao diện Đăng xuất 
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4. Đổi mật khẩu 

 

Hình 4. Giao điện Đổi mật khẩu 

 

- Tại đây, GS/PGS thực hiện các bước sau để Đổi mật khẩu 

Bước 1: Nhập lại mật khẩu cũ 

Bước 2: Nhập mật khẩu mới 

Bước 3: Nhập lại mật khẩu mới 

Bước 4: Nhấn vào nút qqqqqqq để xác nhận Đổi mật khẩu 

 

Hình 4.1 Giao điện Đổi mật khẩu 


