
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG RÀ SOÁT 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 được cấp vào các ô tương ứng như hình dưới. 

 

2. Thêm phiếu rà soát 

Sau khi đăng nhập thành công quý vị chọn mục Thêm phiếu rà soát 



 

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

hình dưới: 

+ Bước 1: Nhập thông tin vào các ô 

+ Bước 2: Sau khi đã nhập thông tin, quý vị có thể nhấn nếu chưa 

chắc chắn hoặc cần chỉnh sửa thêm. Nếu đã nhập đầy đủ thông tin, quý vị 

vui lòng nhấn để dữ liệu quý vị đã kê khai được lưu trên hệ 

thống 



 

+ Bước 3: Quý vị vui lòng xác thực lại thông tin bằng cách nhấn   

 

+ Bước 4: Quý vị vui lòng xác thực thông tin lại 1 lần nữa bằng cách nhấn

 

 

 



 

3. Danh sách phiếu rà soát 

Để xem danh sách phiếu đã nộp hoặc lưu tạm, quý vị vào mục Danh sách 

phiếu rà soát. Với những phiếu lưu tạm, quý vị nhấn vào Chi tiết để có thể 

tiếp tục chỉnh sửa hoặc nộp hồ sơ 

 



4. Thêm phiếu rà soát HĐN/LN 

Quý vị chọn mục Thêm phiếu rà soát HĐN/LN  

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

hình dưới: 

+ Bước 1: Nhập thông tin vào các ô 

+ Bước 2: Sau khi đã nhập thông tin, quý vị có thể nhấn  để dữ 

liệu quý vị đã kê khai được lưu trên hệ thống 

 

5. Đổi mật khẩu của tài khoản cá nhân 

Để đổi mật khẩu cho tài khoản cá nhân, quý vị vui lòng nhấn đổi mật khẩu 

và nhập thông tin theo hướng dẫn 



 

 

 

 

 

 


