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HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THANH TOÁN GIẢNG DẠY  

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC – NĂM HỌC 2018-2019 

Trên website http://qldt.ntu.edu.vn 

 

I. Đăng nhập vào vào mục “Quản lý khối lượng công tác” 

 

Phần sau hướng dẫn nhập các mục cho từng Phòng chức năng theo thông báo TTGD 

405/TB-ĐHNT. Số thứ tự các đầu mục là theo Quy chế Chi tiêu nội bộ tháng 12/2017 

- Kê khai các hạng mục của Khoa/Viện đào tạo  .............................................................. 1 

- Kê khai các hạng mục của Phòng Đào tạo Đại học  ....................................................... 8 

- Kê khai các hạng mục của Phòng Đào tạo Sau đại học  ............................................... 11 

- Kê khai các hạng mục của Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng  ....................................... 17 

- Kê khai các hạng mục của Phòng Công tác Sinh viên  ................................................. 18 

- Kê khai các hạng mục của Phòng ĐBCL và Khảo thí  ................................................. 18 

- Kê khai các hạng mục của Phòng Khoa học Công nghệ  ............................................. 22 

Lưu ý: Hướng dẫn sau hướng dẫn cách thực hiện trên giao diện màn hình, các đơn vị có 

thể chọn kê khai vào Excel sau đó đưa dữ liệu vào phần mềm qua chức năng nhập từ file. 

II. Kê khai các hạng mục của Khoa/Viện đào tạo 

B.1.1 Hướng dẫn đồ án, khóa luận Đại học (trang 20 Quy chế CTNB 12/2017): nhập chi tiết 

tên đề tài của từng sinh viên. 

a) Vào menu “Kê khai công tác giảng dạy” -> “Kê khai đề tài”  
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b) Chọn nút “Thêm mới” 

 
- Chọn loại công việc là “L108 – Hướng dẫn đồ án, khóa luận” 

- Chọn khối ngành là “Kỹ thuật” hay “Kinh tế” 

- Nhập mã và tên đề tài (có thể nhập mã sinh viên là mã đề tài) 

- Nhập các sinh viên tham gia thực hiện đề tài 

- Nhập cán bộ hướng dẫn và giờ chuẩn tương ứng 

- Nhấn nút “Thực hiện” 

- Quay lại màn hình ở mục a), nhấn nút “Thêm mới” để thêm đề tài khác. 

Cách thực hiện import từ Excel: 

Nhập dữ liệu vào file Excel theo mẫu sau: 
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a) Vào menu “Kê khai công tác giảng dạy” -> “Kê khai đề tài”  

 

b) Chọn nút “Thêm từ file” 

 
- Chọn loại công việc là “L108 – Hướng dẫn đồ án, khóa luận” 

- Chọn file Excel cần Import. 

- Nhấn nút Thực hiện 

 

B.1.2. Hướng dẫn chuyên đề tốt nghiệp (tính 60% hướng dẫn đồ án). 

Thực hiện tương tự như mục B.1.1, ở mục “Loại công việc” chọn “L111 – Hướng dẫn 

chuyên đề tốt nghiệp” (cho cả 2 hình thức nhập từ màn hình hay import từ Excel). 

C.1.2 Ra đề thi kết thúc học phần ĐH/CĐ 

a) Vào menu “Kê khai công tác giảng dạy” -> “Kê khai phát sinh”  

b) Chọn nút “Thêm mới” 



4 
 

 
- Nhập mã giảng viên ra đề 

- Chọn “Nhóm công việc” là “00.GD – Hoạt động giảng dạy” 

- Chọn “Công việc phát sinh” là “C.1.2 – Ra đề thi kết thúc học phần ĐH/CĐ” 

- Nhập ngày quyết định tùy ý 

- Nhập giờ ra đề quy đổi của cán bộ  

- Nhấn nút “Thực hiện” 

- Quay lại màn hình ở mục a), nhấn nút “Thêm mới” để thêm giảng viên khác. 

Cách thực hiện import từ Excel: 

Nhập dữ liệu vào file Excel theo mẫu sau: 

 

a) Vào menu “Kê khai công tác giảng dạy” -> “Kê khai phát sinh”  

b) Chọn nút “Kê khai từ file” 

 
- Chọn file Excel cần Import. 

- Nhấn nút Thực hiện 
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Danh sách các mã công việc dùng “Kê khai phát sinh” 

Mã công việc Mục đích 

C.1.2 Ra đề thi (ĐH/CĐ) 

C.3.1 Ra đề thi SĐH 

 

C.1.3 Coi thi/ giám sát thi kết thúc học phần ĐH/CĐ 

Xem hướng dẫn nhập phân công coi thi.  

C.3.1 Ra đề thi kết thúc học phần SĐH 

Thực hiện tương tự như mục C.1.2, ở mục “Công việc phát sinh” chọn “C.3.1 – Ra đề thi 

kết thúc học phần SĐH”. 

C.3.2 Coi thi/ giám sát thi kết thúc học phần SĐH 

Xem hướng dẫn nhập phân công coi thi.  

C.4.1 Hội đồng chấm đồ án, khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp 

Thực hiện tương tự như mục “B.1.1 – Hướng dẫn đồ án, khóa luận”. Trong mục “Loại công 

việc” chọn “L112 – Hội đồng chấm đồ án, khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp”. 

Chú ý: nhập dữ liệu hội đồng cho từng đề tài sinh viên. Ở phần mã đề tài, nhập mã sinh viên 

như trong mục B.1.1 thì tên đề tài sẽ tự hiện ra. Nhập giảng viên và số giờ tương ứng ở các 

mục Chủ tịch, Ủy viên, phản biện, thư ký. 
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Cách thực hiện import từ Excel: 

Nhập dữ liệu vào file Excel theo mẫu sau: 

 

a) Vào menu “Kê khai công tác giảng dạy” -> “Kê khai đề tài”  

b) Chọn nút “Thêm từ file” 
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- Chọn loại công việc là “L112 – Hội đồng chấm đồ án, khóa luận” 

- Chọn file Excel cần Import. 

- Nhấn nút Thực hiện 

E.1 Viết bài giảng chi tiết học phần, tài liệu hướng dẫn thực hành  

a) Vào menu “Kê khai công tác giảng dạy” -> “Kê khai viết sách, giáo trình”  

 

 

b) Chọn nút “Thêm mới” 
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- Chọn mã loại công việc là “Sách” hay “Giáo trình” 

- Chọn loại phân cấp là “Giáo trình” hay “Bài giảng” 

- Nhập mã sách và tên sách, số thành viên viết sách 

- Nhập mã học phần tương ứng 

- Nhập cán bộ tham gia viết sách, vai trò và số giờ 

- Nhấn nút “Thêm vào danh sách” 

- Sau khi thêm đủ các cán bộ, nhấn nút “Thực hiện” 

- Quay về màn hình ở mục a), nhấn nút “Thêm mới” để nhập sách khác. 

 

III. Kê khai các hạng mục của Phòng Đào tạo Đại học 

 

D.2 Xây dựng hồ sơ mở ngành đào tạo (ĐH) – trang 22 Quy chế CTNB 2017 

c) Vào menu “Kê khai công tác giảng dạy” -> “Kê khai phát sinh”  
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c) Chọn nút “Thêm mới” 

 

- Nhập mã giảng viên tham gia xây dựng hồ sơ mở ngành 

- Chọn “Nhóm công việc” là “00D.GD – Tham gia xây dựng và phát triển chương trình 

đào tạo”  

- Chọn “Công việc phát sinh” là “D.02 – Xây dựng hồ sơ mở ngành đào tạo” 

- Nhập số quyết định và ngày quyết định.  

- Nhập giờ quy đổi của cán bộ. 

- Nhấn nút “Thực hiện” 

- Quay lại màn hình ở mục a), nhấn nút “Thêm mới” để thêm giảng viên khác. 

Cách thực hiện import từ Excel: 

Nhập dữ liệu vào file Excel theo mẫu sau: 
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c) Vào menu “Kê khai công tác giảng dạy” -> “Kê khai phát sinh”  

d) Chọn nút “Kê khai từ file” 

 
- Chọn file Excel cần Import. 

- Nhấn nút Thực hiện 

Danh sách các mã công việc dùng “Kê khai phát sinh” 

Mã công việc Mục đích 

D.3 Xây dựng CTĐT mới (ĐH) 

D.4 Hội đồng thẩm định CTĐT mới (ĐH) 

D.5 Cập nhật chương trình đào tạo ĐH 

D.6 Xây dựng đề cương học phần mới 

D.7 Phản biện tài liệu 

D.8 Hội đồng phản biện và xét duyệt cấp trường 

D.9 Hội đồng đánh giá tài liệu 

E.2 Biên soạn giáo trình 

E.3 Tái bản Giáo trình, TL tham khảo, chuyên khảo 

E.4 Biên soạn tài liệu tham khảo 

E.5 Biên soạn tài liệu chuyên khảo 

E.6 Xuất bản sách ở nước ngoài – book chapter (có ISBN) 

 

D.3 Xây dựng CTĐT mới (ĐH) 

Thực hiện tương tự như mục D.2, ở mục “Công việc phát sinh” chọn “D.03 – Xây dựng 

chương trình đào tạo mới ĐH/SĐH”. 

D.4 Hội đồng thẩm định CTĐT mới (ĐH) 

Thực hiện tương tự như mục D.2, ở mục “Công việc phát sinh” chọn “D.04 – Hội đồng 

thẩm định CTĐT mới”. 

D.5 Cập nhật chương trình đào tạo ĐH 

Thực hiện tương tự như mục D.2, ở mục “Công việc phát sinh” chọn “D.05 – Cập nhật 
chương trình đào tạo ĐH, SĐH”. 

D.6 Xây dựng đề cương học phần mới 

Thực hiện tương tự như mục D.2, ở mục “Công việc phát sinh” chọn “D.06 – Xây dựng 

đề cương học phần mới”. 
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D.7 Phản biện tài liệu 

Thực hiện tương tự như mục D.2, ở mục “Công việc phát sinh” chọn “D.07 – Phản biện 
tài liệu”. 

D.8 Hội đồng phản biện và xét duyệt cấp trường 

Thực hiện tương tự như mục D.2, ở mục “Công việc phát sinh” chọn “D.08 – Hội đồng 

phản biện và xét duyệt cấp trường”. 

D.9 Hội đồng đánh giá tài liệu 

Thực hiện tương tự như mục D.2, ở mục “Công việc phát sinh” chọn “D.09 – Hội đồng 
đánh giá tài liệu”. 

E.2 Biên soạn giáo trình 

Thực hiện tương tự như mục D.2, ở mục “Nhóm công việc” chọn “00E.GD – Sách, giáo 
trình”, ở mục “Công việc phát sinh” chọn “E.2 – Biên soạn giáo trình”. 

E.3 Tái bản Giáo trình, TL tham khảo, chuyên khảo 

Thực hiện tương tự như mục E.2, ở mục “Công việc phát sinh” chọn “E.3 – Tái bản Giáo 

trình, TL tham khảo, chuyên khảo”. 

E.4 Biên soạn tài liệu tham khảo 

Thực hiện tương tự như mục E.2, ở mục “Công việc phát sinh” chọn “E.4 – Biên soạn tài 
liệu tham khảo”. 

E.5 Biên soạn tài liệu chuyên khảo 

Thực hiện tương tự như mục E.2, ở mục “Công việc phát sinh” chọn “E.5 – Biên soạn tài 
liệu chuyên khảo”. 

E.6 Xuất bản sách ở nước ngoài – book chapter (có ISBN) 

Thực hiện tương tự như mục E.2, ở mục “Công việc phát sinh” chọn “E.6 – Xuất bản sách 
ở nước ngoài – book chapter (có ISBN)”. 

 

IV. Kê khai các hạng mục của Phòng Đào tạo Sau đại học 

B.2.1 Hướng dẫn luận văn Cao học: (trang 20 Quy chế CTNB 2017) nhập chi tiết tên đề tài 

của từng sinh viên. 

a) Vào menu “Kê khai công tác giảng dạy” -> “Kê khai đề tài”  
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b) Chọn nút “Thêm mới” 

 
- Chọn loại công việc là “L117 – Hướng dẫn luận văn Cao học” 

- Chọn hoạt động đào tạo là “THS – Cao học” 
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- Chọn khối ngành là “Kỹ thuật” hay “Kinh tế” 

- Chọn phân cấp là “Định hướng nghiên cứu” hay “Định hướng ứng dụng” 

- Nhập mã và tên đề tài  

- Nhập các sinh viên tham gia thực hiện đề tài 

- Nhập cán bộ hướng dẫn và giờ chuẩn tương ứng 

- Nhấn nút “Thực hiện” 

- Quay lại màn hình ở mục a), nhấn nút “Thêm mới” để thêm đề tài khác. 

Cách thực hiện import từ Excel: tham khảo mục B.1.1 Hướng dẫn đồ án, khóa luận Đại học 
phần nhập liệu của Khoa/Viện (trang 1) 

 

B.2.2 Hướng dẫn Nghiên cứu sinh:. 

Thực hiện tương tự như mục B.2.1, ở mục “Loại công việc” chọn “L119 – Hướng dẫn 
nghiên cứu sinh”. 

C.4.2 Hội đồng đánh giá đề cương luận văn Cao học 

Thực hiện tương tự như mục “B.2.1 – Hướng dẫn luận văn cao học”. Trong mục “Loại 

công việc” chọn “L112C – Hội đồng đánh giá đề cương luận văn cao học”. 

Chú ý: nhập dữ liệu hội đồng cho từng đề tài sinh viên. Ở phần mã đề tài, nhập mã sinh 
viên như trong mục B.2.2 thì tên đề tài sẽ tự hiện ra. Nhập giảng viên và số giờ tương ứng ở 

các mục Chủ tịch, Ủy viên, phản biện, thư ký. 

C.4.3 Hội đồng đánh giá luận văn Cao học 

Thực hiện tương tự như mục “C.4.2 – Hội đồng đánh giá đề cương luận văn Cao học”. 

Trong mục “Loại công việc” chọn “L112B – Hội đồng đánh giá luận văn cao học”. 

Chú ý: nhập dữ liệu hội đồng cho từng đề tài sinh viên. Ở phần mã đề tài, nhập mã sinh 
viên như trong mục B.2.2 thì tên đề tài sẽ tự hiện ra. Nhập giảng viên và số giờ tương ứng ở 

các mục Chủ tịch, Ủy viên, phản biện, thư ký. 

C.4.4 Hội đồng đánh giá đề cương luận án và tiểu luận tổng quan Tiến sĩ 

a) Vào menu “Kê khai công tác giảng dạy” -> “Kê khai hội đồng đánh giá đề tài”  



14 
 

 

 
b) Chọn nút “Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ” 

 
- Chọn loại công việc là “L120 – đánh giá đề cương luận án và tiểu luận tổng quan Tiến sĩ” 

- Nhập mã và tên đề tài, tên hội đồng  

- Nhập cán bộ tham gia hội đồng, vai trò và giờ chuẩn tương ứng 

- Nhấn nút “Thêm vào danh sách” 

- Nhập cán bộ khác và tiếp tục “Thêm vào danh sách” 

- Sau khi nhập xong các thành viên hội đồng, nhấn nút “Tiếp tục” 

- Quay lại màn hình ở mục a), nhấn nút “Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ” để thêm hội 

đồng khác. 
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C.4.5 Hội đồng đánh giá chuyên đề Tiến sĩ 

Thực hiện tương tự như mục C.4.4, ở mục “Loại công việc” chọn “L121 – Hội đồng đánh 
giá chuyên đề Tiến sĩ”. 

C.4.6  Phản biện độc lập luận án Tiến sĩ 

Thực hiện tương tự như mục C.4.4, ở mục “Loại công việc” chọn “L122 – Phản biện độc 

lập luận án Tiến sĩ”. 

C.4.7  Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ 

Thực hiện tương tự như mục C.4.4, ở mục “Loại công việc” chọn “L123 – Hội đồng đánh 
giá luận án Tiến sĩ”. 

D.2 Xây dựng hồ sơ mở ngành đào tạo  

a) Vào menu “Kê khai công tác giảng dạy” -> “Kê khai phát sinh”  

 
b) Chọn nút “Thêm mới” 

 

- Nhập mã giảng viên tham gia xây dựng hồ sơ mở ngành 

- Chọn “Nhóm công việc” là “00D.GD – Tham gia xây dựng và phát triển chương trình 

đào tạo”  

- Chọn “Công việc phát sinh” là “D.02 – Xây dựng hồ sơ mở ngành đào tạo” 
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- Nhập số quyết định và ngày quyết định.  

- Nhập giờ quy đổi của cán bộ. 

- Nhấn nút “Thực hiện” 

- Quay lại màn hình ở mục a), nhấn nút “Thêm mới” để thêm giảng viên khác. 

Cách thực hiện import từ Excel: 

Nhập dữ liệu vào file Excel theo mẫu sau: 

 

e) Vào menu “Kê khai công tác giảng dạy” -> “Kê khai phát sinh”  

f) Chọn nút “Kê khai từ file” 

 
- Chọn file Excel cần Import. 

- Nhấn nút Thực hiện 

Danh sách các mã công việc dùng “Kê khai phát sinh” 

Mã công việc Mục đích 

D.3 Xây dựng CTĐT mới (ĐH) 

D.4 Hội đồng thẩm định CTĐT mới (ĐH) 

D.5 Cập nhật chương trình đào tạo ĐH 

D.6 Xây dựng đề cương học phần mới 

 

D.3 Xây dựng CTĐT mới 

Thực hiện tương tự như mục D.2, ở mục “Công việc phát sinh” chọn “D.03 – Xây dựng 
chương trình đào tạo mới ĐH/SĐH”. 

D.4 Hội đồng thẩm định CTĐT mới 

Thực hiện tương tự như mục D.2, ở mục “Công việc phát sinh” chọn “D.04 – Hội đồng 

thẩm định CTĐT mới”. 
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D.5 Cập nhật chương trình đào tạo ĐH, SĐH 

Thực hiện tương tự như mục D.2, ở mục “Công việc phát sinh” chọn “D.05 – Cập nhật 
chương trình đào tạo ĐH, SĐH”. 

D.6 Xây dựng đề cương học phần mới 

Thực hiện tương tự như mục D.2, ở mục “Công việc phát sinh” chọn “D.06 – Xây dựng 

đề cương học phần mới”. 

 

V. Kê khai các hạng mục của Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng 

C.2.3 Coi thi/ giám sát thi tốt nghiệp Phi chính quy (trang 21 Quy chế CTNB 2017) 

a) Vào menu “Kê khai công tác giảng dạy” -> “Kê khai phát sinh” 

 

 

b) Chọn nút “Thêm mới” 

 

- Nhập mã cán bộ coi thi 

- Chọn nhóm công việc là “00. GD – Hoạt động giảng dạy” 

- Chọn công việc phát sinh là “C.2.3 – Coi thi, giám sát tốt nghiệp trong giờ/ngoài giờ HC” 

- Nhập giờ chuẩn 

- Nhấn nút “Thực hiện” 
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VI. Kê khai các hạng mục của Phòng Công tác Sinh viên 

D.1 Cố vấn học tập (trang 22 Quy chế CTNB 2017) 

- Lập danh sách cố vấn học tập trong phân hệ “Quản lý Sinh viên”, vào menu “Từ điển” -> “Cố 
vấn học tập” 

- Kê khai giờ cố vấn trong phân hệ “Khối lượng công tác”, vào menu “Kê khai công tác giảng 
dạy” -> “Kê khai cố vấn học tập”  

 

Nhấn nút “Cập nhật CVHT” phần mềm sẽ tự tính giờ quy đổi cho từng giáo viên trong từng 
học kỳ. 

 

VII. Kê khai các hạng mục của Phòng ĐBCL và Khảo thí 

 
C.2.1) Ra đề thi và đáp án tốt nghiệp (ĐH, CĐ): (trang 21 Quy chế CTNB 2017) 

a) Vào menu “Kê khai công tác giảng dạy” -> “Kê khai phát sinh” 

 

b) Chọn nút “Thêm mới” 
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- Nhập mã cán bộ 

- Chọn nhóm công việc là “00. GD – Hoạt động giảng dạy” 

- Chọn công việc phát sinh là “C.2.1 – Ra đề thi và đáp án tốt nghiệp” 

- Nhập giờ chuẩn 

- Nhấn nút “Thực hiện” 

C.2.2 Chấm thi tốt nghiệp (ĐH, CĐ):  

- Thực hiện khai báo Cán bộ chấm thi bên phân hệ “Tổ chức thi” 

Vào menu “Quản lý” -> “Quản lý cán bộ chấm thi” 

 

Tìm mã học phần sau đó chọn nút “Hiệu chỉnh cán bộ chấm thi” 

- Thực hiện duyệt HP tốt nghiệp trong phân hệ Khối lượng công tác 

Vào menu “Kê khai công tác giảng dạy” -> “Kê khai ra đề, coi thi, chấm thi”  
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Tìm mã học phần sau đó chọn nút “Duyệt HP thi tốt nghiệp”. Phần mềm sẽ tự động tính 

giờ chấm thi cho cán bộ. 

D.10) Học phần có ứng dụng Elearning 

a) Vào menu “Kê khai công tác giảng dạy” -> “Kê khai phát sinh” 

 

b) Chọn nút “Thêm mới” 

 

- Nhập mã cán bộ 

- Chọn nhóm công việc là “0D. GD – Tham gia xây dựng và phát triển chương trình đào 
tạo” 
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- Chọn công việc phát sinh là “D.10 – Học phần có ứng dụng Elearning” 

- Nhập giờ chuẩn 

- Nhấn nút “Thực hiện” 

D.11) Xây dựng bài giảng video 

Thực hiện tương tự như mục Elearning, chọn công việc phát sinh là “D.11 – Xây dựng bài 

giảng Video” 

NCKH.10) Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo và sinh hoạt học thuật. 

a) Vào menu “Kê khai công tác NCKH” -> “Kê khai hội nghị/ hội thảo” 

b) Chọn nút Thêm mới: chọn loại công việc là “10. Hội thảo/Viết báo cáo…” 

 

- Chọn cán bộ tham gia hội thảo -> Nhấn nút Thêm vào danh sách.  

- Có thể thêm nhiều cán bộ tham gia hội thảo. Sau khi nhập xong -> Chọn nút Thực hiện 

-  

NCKH 14) – Quy đổi giờ hoạt động chuyên môn với Bộ môn đặt thù 

a) Vào menu “Kê khai công tác NCKH” -> “Kê khai công tác chuyên môn khác” 

b) Chọn nút Thêm mới: chọn loại công việc là “14. Trọng tài/Huấn luyện/Tổ chức/Chấm 

bài/…” 
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- Chọn cán bộ của hoạt động đặc thù -> Nhấn nút Thêm vào danh sách.  

- Có thể thêm nhiều cán bộ. Sau khi nhập xong -> Chọn nút Thực hiện 

NCKH 15) Giờ NCKH chuyển từ năm học 2016-2017 

 

VIII. Kê khai các hạng mục của Phòng Khoa học Công nghệ 

Quy chế CTNB - Phụ lục II – Hoạt động khoa học của giảng viên 

1) Đề tài nghiên cứu khoa học (trang 24 Quy chế CTNB 2017): 

a) Vào menu “Kê khai đề tài NCKH” 
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b) Chọn nút Thêm mới: chọn loại đề tài là cấp Trường/Bộ/Tỉnh/Ngành 

 

- Chọn cán bộ tham gia đề tài và vai trò -> Nhấn nút Thêm vào danh sách.  

- Có thể thêm nhiều cán bộ. Sau khi nhập xong -> Chọn nút Thực hiện 

2) Bài báo khoa học:  

a) Vào menu “Kê khai bài báo Khoa học” 
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b) Chọn nút Thêm mới: chọn loại bài báo là trong/ngoài nước … 

 

- Chọn cán bộ viết bài báo và vai trò -> Nhấn nút Thêm vào danh sách.  

- Có thể thêm nhiều cán bộ. Sau khi nhập xong -> Chọn nút Thực hiện 

3) Viết báo cáo tham luận hội nghị, hội thảo KH 

a) Vào menu “Kê khai báo cáo, tham luận hội thảo KH” 
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b) Chọn nút Thêm mới: chọn cấp hội thảo là Bộ môn/Khoa/Trường … 

 

- Chọn cán bộ viết báo cáo và vai trò -> Nhấn nút Thêm vào danh sách.  

- Có thể thêm nhiều cán bộ. Sau khi nhập xong -> Chọn nút Thực hiện 

4) Phản biện báo cáo KH, tham luận hội thảo 

 Tương tự mục 3), vào menu “Kê khai báo cáo, tham luận hội thảo KH”, chọn loại công 

việc là “4. Phản biện báo cáo, tham luận hội thảo” 

5) Hợp đồng KHCN, chuyển giao công nghệ 
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a) Vào menu “Kê khai công tác chuyên môn khác” 

b) Chọn nút Thêm mới: chọn loại công việc là “5. Hợp đồng NCKH và chuyển giao” 

 

- Chọn cán bộ thực hiện chuyển giao công nghệ -> Nhấn nút Thêm vào danh sách.  

- Có thể thêm nhiều cán bộ. Sau khi nhập xong -> Chọn nút Thực hiện 

6) Tham gia cuộc thi sáng tạo về KHCN 

a) Vào menu “Kê khai tham gia thi KHCN” 

b) Chọn nút Thêm mới: chọn loại công việc là “6. Tham gia cuộc thi cấp Tỉnh/Bộ/Nhà nước” 
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- Chọn cán bộ tham gia cuộc thi -> Nhấn nút Thêm vào danh sách.  

- Có thể thêm nhiều cán bộ. Sau khi nhập xong -> Chọn nút Thực hiện 

7) Hướng dẫn, phản biện, nghiệm thu đề tài 

 Tương tự mục 5), vào menu “Kê khai công tác chuyên môn khác”, chọn loại công việc là 
“7. Phản biện đề tài/dự án các cấp/ bài báo” 

8) Sáng kiến cải tiến 

 

9) Hội nghị khoa học 

a) Vào menu “Kê khai hội nghị/ hội thảo” 

b) Chọn nút Thêm mới: chọn loại công việc là “9. Hội nghị cấp Khoa/Trường/…” 
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- Chọn cán bộ tham gia hội thảo -> Nhấn nút Thêm vào danh sách.  

- Có thể thêm nhiều cán bộ tham gia hội thảo. Sau khi nhập xong -> Chọn nút Thực hiện 

11) Họp các hội đồng 

 Tương tự mục 5), vào menu “Kê khai công tác chuyên môn khác”, chọn loại công việc là 
“11. Họp hội đồng …” 

12) Đề xuất nhiệm vụ khoa học 

 Tương tự mục 5), vào menu “Kê khai công tác chuyên môn khác”, chọn loại công việc là 

“12. Đề xuất nhiệm vụ …” 

13) Các hoạt động KHCN khác 

 Tương tự mục 5), vào menu “Kê khai công tác chuyên môn khác”, chọn loại công việc là 
“13. …” 


