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NỘI DUNG

1. Hướng dẫn sử dụng (dành cho chủ tịch HĐGS ngành, liên ngành)

2. Hướng dẫn sử dụng (dành cho ủy viên HĐGS ngành liên ngành, chuyên gia được

mời thẩm định hồ sơ ứng viên)



1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀNH CHO CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
GIÁO SƯ NGÀNH, LIÊN NGÀNH

1.1  Truy cập và đăng nhập vào hệ thống

- Truy cập vào link:

http://hdgsnn.gov.vn/thamdinh/

để truy cập vào hệ thống với tài

hoản đã được cấp. Mỗi thành

viên của HĐGS ngành, liên

ngành được cấp 1 tài khoản.

- Nhập tên tài khoản

- Mật khẩu (được cấp thông qua

Chủ tịch HĐGS ngành, liên

ngành)

http://hdgsnn.gov.vn/thamdinh/


1.2 Thay đổi mật khẩu

1. Chọn mục “Đổi mật khẩu”

2. Nhập mật khẩu cũ (được cấp)

3. Nhập mật khẩu mới

4. Nhập lại mật khẩu mới

5. Kết thúc



1.3 Giao diện chính
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1.4  Thông tin cá nhân

- Nếu quý vị đăng nhập với tài khoản chủ tịch quý vị sẽ được chuyển đến trang có giao 

diện như hình dưới, tại đây quý vị có thể cập nhật thông tin cá nhân.

1. Quý vị kê khai thông tin cá nhân tại đây

2. Sau khi kê khai quý vị nhấn lưu để lưu 

lại thông tin
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Nhấn vào nút để xem danh sách ứng viên đã phân công cho ủy viên

1.5  Danh sách ủy viên

- Tại đây, quý vị có thể xem danh sách ủy viên



Thêm tài khoản người thẩm định

Thêm tài khoản người thẩm định



Thêm tài khoản người thẩm định

Nhập
thông tin 
tài khoản
cần thêm
vào đây

Sau đó nhấn lưu để thêm tài khoản vào hệ thống



Chỉnh sửa thông tin tài khoản

Chỉnh sửa thông tin tài khoản



Chỉnh sửa thông tin tài khoản

Nhập
thông tin 
cần chỉnh
sửa vào
đây

Sau đó nhấn lưu để cập nhật thông tin tài khoản



Xóa tài khoản

Xóatài khoản người thẩm định
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1.6  Danh sách ứng viên

- Tại đây, quý vị có thể xem thông tin của các ứng viên cùng chuyên ngành với quý vị như 

hình dưới đây

Tìm kiếm theo tên ứng viên
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1.7  Phân công thẩm định

Tại đây, quý vị có thể phân công ủy

viên thẩm định theo các bước sau:

- Bước 1: Chọn ủy viên muốn

phân công, mỗi ứng viên giao

cho 3 ủy viên thẩm định

- Bước 2: Sau khi chọn ủy viên

cần phân công xong thì nhấn nút

để hoàn tất phân

công cho ủy viên

- Nhấn nút để xem bản

đăng ký của ứng viên

- Nhấn nút để xóa phân

công cho ủy viên



Chọn người thẩm định và phân công



Phân công lại
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1.8  Đánh giá kết quả cuối cùng

Tại đây quý vị nhấn nút để xem danh sách trích ngang của ứng viên tương ứng.

Nhấn vào nút để tải xuống bản trích mang mẫu số 09 của ủy viên đó thẩm

định. Quý vị chọn chế độ in phù hợp để có bản in tốt nhất.



1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀNH CHO CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
NGÀNH, LIÊN NGÀNH

1.9 Thẩm định hồ sơ ứng viên

Trạng thái
thẩm định

Nhấn vào đây
để chuyển
đến trang
thẩm định
ứng viên

Xem bản trích
ngang tại đây

Nhấn vào đây
để tải xuống
mẫu 03 của

ứng viên

Xem thông
tin của ứng
viên tại đây

Nhấn vào đây để xem danh sách ứng
viên được phân công thẩm định
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1.9 Thẩm định hố sơ ứng viên

1.9.1 Thông tin cá nhân của ứng viên

- Sau khi chuyển đến trang thẩm định tại đây, quý vị có thể xem thông tin của ứng viên

mình đang thẩm định
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- Quý vị sẽ thẩm định ứng viên theo từng mục ứng với mẫu thẩm định Mẫu 06.

Thẩm định mục 1-2

Tại đây, quý vị kê khai thông tin lên hệ 

thống theo các bước:

- Bước 1: Nhập kết quả thẩm định đối 

tượng vào mục “1. Đối tượng” 

- Bước 2: Nhấn nút   để thông tin mục 1 

quý vị vừa nhập được lưu trên hệ thống.

- Bước 3: Nhập kết quả thẩm định vào mục 

“2. Trình độ đào tạo, chức danh khoa học”

- Bước 4. Nhấn nút   để để thông tin vừa 

nhập tại mục 2 được lưu trên hệ thống.

1.9.2 Kết quả thẩm định

Nhập kết
quả thẩm

định tại đây
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Thẩm định mục 3

Tại đây, quý vị kê khai thông tin lên hệ 

thống theo các bước sau:

- Bước 1: Quý vị xem thông tin ứng viên đã 

kê khai

- Bước 2: Quý vị nhập đầy đủ thông tin quý 

vị đã thẩm định vào form “Phần thẩm định”

- Bước 3: Quý vị nhấn nút    để kết quả 

thẩm định được lưu lên hệ thống

Nhập kết
quả thẩm

định tại đây



1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀNH CHO CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
NGÀNH, LIÊN NGÀNH

Thẩm định mục 4

Tại đây, quý vị kê khai thông tin lên hệ

thống theo các bước sau:

- Bước 1: Quý vị xem thông tin ứng viên

đã kê khai

- Bước 2: Quý vị nhập đầy đủ thông tin

quý vị đã thẩm định vào form “Phần thẩm

định”

- Bước 3: Quý vị nhấn nút để kết quả

thẩm định được lưu lên hệ thống

Nhập kết
quả thẩm

định tại đây
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Thẩm định mục 5

Tại đây, quý vị kê khai thông tin lên hệ

thống theo các bước sau:

- Bước 1: Quý vị xem thông tin ứng viên đã

kê khai

- Bước 2: Quý vị nhập đầy đủ thông tin quý

vị đã thẩm định vào form “Phần thẩm định”

- Bước 3: Quý vị nhấn nút để kết quả

thẩm định được lưu lên hệ thống

Nhập kết
quả thẩm

định tại đây

Nhấn vào
đây để xem
minh chứng
của ứng viên



1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀNH CHO CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
NGÀNH, LIÊN NGÀNH

Thẩm định mục 6

Tại đây, quý vị kê khai thông tin lên hệ

thống theo các bước sau:

- Bước 1: Quý vị xem thông tin ứng viên

đã kê khai

- Bước 2: Quý vị nhập đầy đủ thông tin

quý vị đã thẩm định vào form “Phần

thẩm định”

- Bước 3: Quý vị nhấn nút để kết quả

thẩm định được lưu lên hệ thống

Nhập kết
quả thẩm

định tại đây

Nhấn vào
đây để xem
minh chứng
của ứng viên
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NGÀNH, LIÊN NGÀNH
Thẩm định mục 7

Tại đây, quý vị kê khai thông tin lên hệ thống theo

các bước sau:

- Bước 1: Quý vị xem thông tin ứng viên đã kê

khai

- Bước 2: Quý vị nhập đầy đủ thông tin quý vị đã

thẩm định vào form “Phần thẩm định”

- Bước 3: Quý vị nhấn nút để kết quả thẩm

định được lưu lên hệ thống

Thẩm định CTĐT, NCKH

Tại đây, quý vị kê khai thông tin lên hệ thống theo

các bước sau:

- Bước 1: Quý vị xem thông tin ứng viên đã kê khai

- Bước 2: Quý vị nhập đầy đủ thông tin quý vị đã

thẩm định vào form “Phần thẩm định”

- Bước 3: Quý vị nhấn nút để kết quả thẩm

định được lưu lên hệ thống

Nhập kết
quả thẩm

định tại đây

Nhập kết
quả thẩm

định tại đây
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Thẩm định ngoại ngữ

Tại đây, quý vị kê khai thông tin

lên hệ thống theo các bước sau:

- Bước 1: Quý vị xem thông tin

ứng viên đã kê khai

- Bước 2: Quý vị nhập đầy đủ

thông tin quý vị đã thẩm định vào

form “Phần thẩm định”

- Bước 3: Quý vị nhấn nút để

kết quả thẩm định được lưu lên hệ

thống

Phần ứng
viên khai sẽ
hiển thị tại

đây

Quý vị sẽ
nhập kết
quả thẩm

định tại đây
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1.9.3 Tổng hợp kết quả hoạt động và nghiên cứu khoa học

Tại đây, quý vị kê khai thông tin lên hệ

thống theo các bước sau:

-Bước 1: Quý vị nhập đầy đủ nhận kết

quả tổng hợp tại mục phần thẩm định

-Bước 2: Mỗi mục quý vị nhập quý vị

nhấn nút để thông tin được lưu lên hệ

thống

Quý vị sẽ nhập kết quả thẩm định
tại đây
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Tại đây, quý vị kê khai thông tin lên hệ

thống theo các bước sau:

-Bước 1: Quý vị nhập đầy đủ nhận xét

của quý vị vào mục nhận xét người thẩm

định

-Bước 2: Quý vị nhấn nút để thông

tin được lưu lên hệ thống

1.9.4 Nhận xét của người thẩm định

Quý vị sẽ nhập
kết quả thẩm
định tại đây
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1.9.5 Tỷ lệ phiếu tín nhiệm

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

- Bước 1: Quý vị nhập tỷ lệ phiếu tín nhiệm

- Bước 2: Quý vị nhấn nút để thông tin được lưu lên hệ thống

Quý vị sẽ nhập
kết quả thẩm
định tại đây
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1.9.6 Xem phiếu thẩm định

Tại đây, quý vị tích vào ô “ Tôi cam đoan

những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin

chịu trách nhiệm trước pháp luật” để được

thực hiện nộp kết quả thẩm định

- Bước 1: Nhấn nút để nộp kết

quả thẩm định

- Bước 2: Nhấn nút để in

mẫu số 06

- Bước 3: Nhấn nút

để xem và in bản trích ngang mẫu số 09.



2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀNH ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG 
NGÀNH, LIÊN NGÀNH

2.1. Truy cập và đăng nhập vào hệ thống

- Truy cập vào link: 

http://hdgsnn.gov.vn/thamdinh/ để

truy cập vào hệ thống với tài

khoản đã được cấp. Mỗi thành viên

của HĐGS ngành, liên ngành được

cấp 1 tài khoản.

- Nhập tên tài khoản

- Mật khẩu

(được cấp thông qua Chủ tịch HĐGS

ngành, liên ngành)

http://hdgsnn.gov.vn/thamdinh/
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2.2.  Giao diện khi đăng nhập

- Nếu quý vị đăng nhập với tài khoản ủy viên quý vị sẽ được chuyển đến trang có

giao diện như hình dưới
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2.3.  Thông tin cá nhân của ủy viên

Thông tin cá nhân
của quý vị sẽ được

hiển thị tại đây, quý
vị có thể cập nhật
thông tin cá nhân

của quý vị

- Quý vị có thể xem thông tin tài khoản và cập nhật thông tin cá nhân của quý vị, sau khi

nhập thông tin quý vị nhấn nút để cập nhật thông tin lên hệ thống
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2.3. Thẩm định ứng viên

- Sau khi nhấn vào “ danh sách ứng viên được phân công thẩm định” quý vị sẽ được

chuyển đến giao diện để thẩm định ứng viên như hình dưới đây.

Trạng thái
thẩm định

Nhấn vào đây
để chuyển
đến trang
thẩm định
ứng viên

Xem bản
trích ngang

tại đây

Nhấn vào đây
để tải xuống
mẫu 03 của

ứng viên

Xem thông
tin của ứng
viên tại đây



- Tại đây, quý vị có thể xem thông tin của ứng viên mình đang thẩm định

- Sau khi nhấn vào nút trong “ danh sách ứng viên được phân công thẩm định” quý

vị sẽ được chuyển đến giao diện để thẩm định ứng viên như hình dưới đây.

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀNH ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG 
NGÀNH, LIÊN NGÀNH

2.3.1 Thẩm định hồ sơ ứng viên
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2.3.2 Kết quả thẩm định

- Quý vị sẽ thẩm định ứng viên theo từng mục ứng với mẫu thẩm định Mẫu 06 của quý vị.

Thẩm định mục 1-2

Tại đây, quý vị kê khai thông tin lên hệ 

thống theo các bước:

- Bước 1: Nhập kết quả thẩm định đối 

tượng vào mục “1. Đối tượng” 

- Bước 2: Nhấn nút   để thông tin mục 1 

quý vị vừa nhập được lưu trên hệ thống.

- Bước 3: Nhập kết quả thẩm định vào mục 

“2. Trình độ đào tạo, chức danh khoa học”

- Bước 4. Nhấn nút   để để thông tin vừa 

nhập tại mục 2 được lưu trên hệ thống.

Nhập kết
quả thẩm

định tại đây
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Thẩm định mục 3

Tại đây, quý vị kê khai thông tin lên hệ 

thống theo các bước sau:

- Bước 1: Quý vị xem thông tin ứng viên đã 

kê khai

- Bước 2: Quý vị nhập đầy đủ thông tin quý 

vị đã thẩm định vào form “Phần thẩm định”

- Bước 3: Quý vị nhấn nút    để kết quả 

thẩm định được lưu lên hệ thống

Nhập kết
quả thẩm

định tại đây



2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀNH CHO ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG 
NGÀNH, LIÊN NGÀNH

Thẩm định mục 4

Tại đây, quý vị kê khai thông tin lên hệ

thống theo các bước sau:

- Bước 1: Quý vị xem thông tin ứng viên

đã kê khai

- Bước 2: Quý vị nhập đầy đủ thông tin

quý vị đã thẩm định vào form “Phần thẩm

định”

- Bước 3: Quý vị nhấn nút để kết quả

thẩm định được lưu lên hệ thống

Nhập kết
quả thẩm

định tại đây



2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀNH CHO ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG 
NGÀNH, LIÊN NGÀNH

Thẩm định mục 5

Tại đây, quý vị kê khai thông tin lên hệ

thống theo các bước sau:

- Bước 1: Quý vị xem thông tin ứng viên đã

kê khai

- Bước 2: Quý vị nhập đầy đủ thông tin quý

vị đã thẩm định vào form “Phần thẩm định”

- Bước 3: Quý vị nhấn nút để kết quả

thẩm định được lưu lên hệ thống

Nhập kết
quả thẩm

định tại đây

Nhấn vào
đây để xem
minh chứng
của ứng viên



2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀNH CHO ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG 
NGÀNH, LIÊN NGÀNH

Thẩm định mục 6

Tại đây, quý vị kê khai thông tin lên hệ

thống theo các bước sau:

- Bước 1: Quý vị xem thông tin ứng viên

đã kê khai

- Bước 2: Quý vị nhập đầy đủ thông tin

quý vị đã thẩm định vào form “Phần

thẩm định”

- Bước 3: Quý vị nhấn nút để kết quả

thẩm định được lưu lên hệ thống

Nhập kết
quả thẩm

định tại đây

Nhấn vào
đây để xem
minh chứng
của ứng viên



2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀNH CHO ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG 
NGÀNH, LIÊN NGÀNH
Thẩm định mục 7

Tại đây, quý vị kê khai thông tin lên hệ thống theo

các bước sau:

- Bước 1: Quý vị xem thông tin ứng viên đã kê

khai

- Bước 2: Quý vị nhập đầy đủ thông tin quý vị đã

thẩm định vào form “Phần thẩm định”

- Bước 3: Quý vị nhấn nút để kết quả thẩm

định được lưu lên hệ thống

Thẩm định CTĐT, NCKH

Tại đây, quý vị kê khai thông tin lên hệ thống theo

các bước sau:

- Bước 1: Quý vị xem thông tin ứng viên đã kê khai

- Bước 2: Quý vị nhập đầy đủ thông tin quý vị đã

thẩm định vào form “Phần thẩm định”

- Bước 3: Quý vị nhấn nút để kết quả thẩm

định được lưu lên hệ thống

Nhập kết
quả thẩm

định tại đây

Nhập kết
quả thẩm

định tại đây



2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀNH CHO ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG 
NGÀNH, LIÊN NGÀNH

Thẩm định ngoại ngữ

Tại đây, quý vị kê khai thông tin

lên hệ thống theo các bước sau:

- Bước 1: Quý vị xem thông tin

ứng viên đã kê khai

- Bước 2: Quý vị nhập đầy đủ

thông tin quý vị đã thẩm định vào

form “Phần thẩm định”

- Bước 3: Quý vị nhấn nút để

kết quả thẩm định được lưu lên hệ

thống

Phần ứng
viên khai sẽ
hiển thị tại

đây

Quý vị sẽ
nhập kết
quả thẩm

định tại đây



2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀNH CHO ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG 
NGÀNH, LIÊN NGÀNH

Tại đây, quý vị kê khai thông tin lên hệ

thống theo các bước sau:

-Bước 1: Quý vị nhập đầy đủ nhận kết

quả tổng hợp tại mục phần thẩm định

-Bước 2: Mỗi mục quý vị nhập quý vị

nhấn nút để thông tin được lưu lên hệ

thống

2.3.3 Tổng hợp kết quả hoạt động và nghiên cứu khoa học

Quý vị sẽ nhập kết quả thẩm định
tại đây



2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀNH CHO ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG 
NGÀNH, LIÊN NGÀNH

Tại đây, quý vị kê khai thông tin lên hệ

thống theo các bước sau:

-Bước 1: Quý vị nhập đầy đủ nhận xét

của quý vị vào mục nhận xét người thẩm

định

-Bước 2: Quý vị nhấn nút để thông

tin được lưu lên hệ thống

2.3.4 Nhận xét của người thẩm định

Quý vị sẽ nhập
kết quả thẩm
định tại đây



2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀNH CHO ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG 
NGÀNH, LIÊN NGÀNH

2.3.5 Tỷ lệ phiếu tín nhiệm

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

- Bước 1: Quý vị nhập tỷ lệ phiếu tín nhiệm

- Bước 2: Quý vị nhấn nút để thông tin được lưu lên hệ thống

Quý vị sẽ nhập
kết quả thẩm
định tại đây



2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀNH CHO ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG 
NGÀNH, LIÊN NGÀNH

2.3.6 Xem phiếu thẩm định

Tại đây, quý vị tích vào ô “ Tôi cam đoan

những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin

chịu trách nhiệm trước pháp luật” để được

thực hiện nộp kết quả thẩm định

- Bước 1: Nhấn nút để nộp kết

quả thẩm định

- Bước 2: Nhấn nút để in

mẫu số 06

- Bước 3: Nhấn nút

để xem và in bản trích ngang mẫu số 09.



Xin cảm ơn!


