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I. Các chức năng: 

- Danh sách chức năng của chuyên gia. 

1. Đăng ký tài khoản, cập nhật lý lịch khoa học 

2. Đánh giá các hồ sơ. 

- Hồ sơ dự án 

 + Đánh giá xét chọn 

 + Đánh giá tiến độ 

- Hồ sơ học bổng 

 + Đánh giá xét chọn 

- Hồ sơ đề án 

 + Đánh giá xét chọn 

 + Đánh giá tiến độ 

3. Hội đồng đánh giá 

Lưu ý: Người có vai trò chuyên gia có đầy đủ các chức năng của 1 nhà khoa học, 

có thể đăng ký đề xuất dự án và học bổng công bố quốc tế với Quỹ.  
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II. Luồng sự kiện và hướng dẫn sử dụng 

1. Đăng ký tài khoản, cập nhật lý lịch khoa học. 

● Mô tả luồng 

- Chuyên gia thực hiện đăng ký tài khoản với các thông tin tương ứng 

- Kích hoạt tài khoản qua email đăng ký 

- Đăng nhập hệ thống và tiến hành khai báo thông tin Lý lịch khoa học 

- Sau khi khai báo tiến hành gửi thông tin lên chuyên viên Quỹ thẩm định 

- Chuyên viên Quỹ tiến hành thẩm định hồ sơ được gửi lên (Duyệt, Từ chối, Yêu cầu 

bổ sung) 

•  Hướng dẫn 

Bước 1: Chuyên gia truy cập địa chỉ http://oms.vinif.org chọn mục đăng ký mở tài 

khoản 

 

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào mẫu phiếu đăng ký, sau đó click nút “Đăng ký” 
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Bước 3: Truy cập email vừa đăng ký, xác nhận kích hoạt tài khoản 

 

Bước 4: Đăng nhập vào màn hình Main 

 

Bước 5: Khai báo hồ sơ Lý lịch khoa học: 

Khai báo thông tin lý lịch khoa học tại các Tab: “Thông tin cá nhân”, “Quá trình đào 

tạo”, “Quá trình công tác”, “Công bố khoa học”, “Giải thưởng”, click “Lưu lại” để  lưu 

thông tin, click “Tiếp theo” để chuyển Tab 
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- Tại các tab “Quá trình đào tạo”, “Quá trình công tác”, “Công bố khoa học”, “Đề tài 

nghiên cứu”, “Giải thưởng” click button Thêm để thêm 1 bản ghi mới. 

 

+ Nhập các thông tin cần khai báo và click “Lưu lại” 

 

- Khai báo công bố khoa học: Chuyên gia có thể chọn tính năng Import từ google 

scholar 
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+ Lấy link google scholar được public và import vào hệ thống. 

 

 

Bước 6: Tại Tab “Xem lại” click “Gửi duyệt” để gửi duyệt lý lịch khoa học, Hồ sơ 

chuyển trạng thái Đang trong quá trình duyệt  

 

Hồ sơ chuyển trạng thái “Hồ sơ đang trong quá trình duyệt” và chờ chuyên viên Quỹ 

phê duyệt. 
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Bước 7: Khi có Yêu cầu bổ sung: Hồ sơ chuyển trạng thái “Hồ sơ cần bổ sung” và 

có thể chỉnh sửa, hiển thị mục “Yêu cầu bổ sung”  

 

Bước 8: Sau khi bổ sung, click nút “Yêu cầu phê duyệt lại” tại tab “Xem lại” để gửi 

lại Lý lịch cho chuyên viên Quỹ duyệt; sau khi xác nhận gửi, Chuyên gia không thể chỉnh 

sửa Lý lịch 

Sau khi được duyệt Hồ sơ chuyển trạng thái “Hồ sơ đã được duyệt” và chuyên gia có 

thể cập nhật các thông tin khi cần cập nhật. 

2. Đánh giá các hồ sơ 

- Chý ý:  

Tải file NDA: 

Trước khi thực hiện xem, đánh giá các dự án, các hội đồng được mời tham 

gia các chuyên gia cần ký cam kết bảo mật và upload lên hệ thống; mẫu NDA sẽ 
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được gửi kèm thư mời tới các chuyên gia. Chuyên gia sẽ thực hiện upload NDA như 

sau: 

Bước 1: Chuyên gia đăng nhập, chọn module cần đánh giá tại mục “Chuyên gia 

đánh giá” tại màn hình chính 

 

Bước 2: Chuyên gia thực hiện upload file NDA đã ký kết lên hệ thống: Chọn nút 

“Tải lên file NDA” và tải file tương ứng. 

 

 Sau khi tải thành công hệ thống sẽ hiển thị danh sách các dự án mà Quỹ gửi mời 

chuyên gia đánh giá, các hội đồng được mời tham gia; chuyên gia sẽ chỉ cần 

upload file NDA 1 lần duy nhất. 

2.1. Đánh giá xét chọn 

2.1.1. Đánh giá xét chọn dự án khoa học và công nghệ. 

Sự kiện kích hoạt quy trình: Sau khi các dự án được Quỹ tiếp nhận, chuyên viên 

Quỹ sẽ thực hiện gửi thư mời chuyên gia thẩm định. 

Chuyên gia thẩm định sẽ nhận được thư mời và link đăng nhập hệ thống để thực hiện 

chấp nhận/ từ chối thực hiện thẩm định. 

• Hướng dẫn: 
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Bước 1: Chuyên gia đăng nhập, tại màn hình main hiển thị số hồ sơ cần đánh giá cho 

từng module tương ứng. 

 

 

Bước 2: Click vào nút “Truy cập” để xem danh sách dự án cần đánh giá. 

- Màn hình hiển thị danh sách dự án tham gia đánh giá gồm các thông tin: 

o Mã dự án, tên dự án, chủ nhiệm, thời gian thực hiện, đơn vị chủ trì, tổng 

điểm, kết quả, giai đoạn, trạng thái, hành động. Tiến hành “Tiếp nhận” hoặc “Từ chối” 

đánh giá dự án.  

 

o Các hành động sau khi “Tiếp nhận”: Xem\Thẩm định\Yêu cầu đánh giá 

lại. “Yêu cầu đánh giá lại” trong trường hợp chuyên gia đã gửi đánh giá lên quỹ nhưng 

muốn thay đổi lại đánh giá, click icon tương ứng chuyên viên sẽ nhận được yêu cầu và 

đồng ý hoặc từ chối yêu cầu của chuyên gia, chuyên gia sẽ nhận được mail thông báo và 

tiến hành đánh giá lại nếu được đồng ý. 
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Bước 3: Chuyên gia click nút “Thẩm định” để đánh giá dự án 

Màn hình hiển thị 2 tab “Thông tin dự án” và “Đánh giá” 

 

Chú ý: Chuyên gia chú ý về thời hạn đánh giá dự án. Nếu sau thời hạn này chuyên 

gia sẽ không thể đánh giá được dự án. 

Bước 4: Chuyên gia chuyển sang Tab “Đánh giá” 
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Màn hình hiển thị form đánh giá dự án, thông tin về hạn đánh giá dự án 

Bước 5: Chuyên gia thực hiện đánh giá dự án, điền ý kiến nhận xét, ý kiến đánh giá 

và click “Lưu đánh giá”  hoặc “Gửi đánh giá. 

-  Hành động “Lưu đánh giá”: hành động này để lưu lại và chuyên gia có thể cập nhật 

được thông tin đánh giá, khi click lưu lại các thông tin đánh giá sẽ chưa được gửi lên Quỹ, 

chuyên gia có thể “Gửi đánh giá” sau đó). 

- Hành động “Gửi đánh giá”: để lưu thông tin và gửi thông tin đánh giá cho chuyên 

viên Quỹ. Khi đã “Gửi đánh giá” chuyên gia sẽ không sửa được đánh giá nữa.  

 

* Sửa thông tin đánh giá. 

- Muốn sửa thông tin đánh giá đã gửi lên Quỹ: chuyên gia thực hiện hành động “Yêu 

cầu đánh giá lại” như đã giải thích ở trên. 

- Lưu ý: Phía chuyên viên Quỹ cũng sẽ có thể “Gửi yêu cầu đánh giá lại” tới 

chuyên gia. Chuyên gia sẽ nhận được yêu cầu qua email đăng ký và thực hiện đánh giá 

lại cho dự án. 

- Khi đã đủ điều kiện đánh giá lại, trên danh sách sẽ hiển thị lại nút thẩm định để 

chuyên gia tiến hành đánh giá lại cho dự án. 
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2.1.2. Đánh giá xét chọn hồ sơ Học bổng sau đại học 

 Chuyên gia thực hiện các bước tương tự tại mục 2.1.1. 

  

2.1.3. Đánh giá xét chọn chương trình Hợp tác đào tạo thạc sĩ 

 Chuyên gia thực hiện các bước tương tự tại mục 2.1.1. 

 

2.2. Đánh giá tiến độ thực hiện 

2.2.1. Đánh giá tiến độ dự án khoa học và công nghệ. 

Bước 1: Chuyên gia chọn mục “Hỗ trợ nghiên cứu thường niên” → “Danh sách dự 

án” → chọn tab “Đánh giá thực hiện” 
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Lưu ý: Chuyên gia sẽ nhìn thấy danh sách các dự án đang chờ đánh giá khi admin 

thêm chuyên gia vào danh sách đánh giá dự án 

 

Bước 2: Chọn hành động đánh giá 
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 Màn hình hiển thị Chi tiết dự án nghiên cứu gồm 3 Tab: “Thông tin dự án”, “Kết quả 

tiến độ”, “Đánh giá” 

- “Thông tin dự án” xem các thông tin chung 

- “Kết quả tiến độ” xem các kết quả thực hiện mà chủ nhiệm dự án báo cáo. 

- “Đánh giá” form để chuyên gia đánh giá tiến độ thực hiện. 

 

Bước 3: Chuyên gia chọn tab “Đánh giá” để đánh giá tiến độ dự án 

Nhập đầy đủ các thông tin đánh giá tiến độ. 
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Bước 4: Click “Lưu đánh giá” để lưu thông tin đánh giá, “Gửi đánh giá” để gửi bảng 

đánh giá tới chuyên viên Quỹ. 

 

2.2.2. Đánh giá tiến độ thực hiện chương trình Hợp tác đào tạo thạc sĩ. 

 Chuyên gia thực hiện tương tự các bước tại mục 2.2.1. 
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3. Hội đồng đánh giá 

3.1. Hội đồng đánh giá dự án khoa học và công nghệ 

Sự kiện kích hoạt quy trình 

Chuyên viên quỹ thành lập hội đồng đánh giá xét chọn, mời các chuyên gia tham gia 

hội đồng để đánh giá cho các dự án. Chuyên gia sẽ nhận được lời mời tham gia hội đồng 

thông qua email đăng ký tài khoản khi hội đồng được thành lập. Tiến hành đăng nhập hệ 

thống và xem các thông tin hội đồng (Thông tin chung, thông tin các dự án cần đánh giá), 

chấp nhận hoặc từ chối lời mời. 

Bước 1: Chuyên gia đăng nhập, chọn menu “Đánh giá dự án” tại màn hình chính 

 

Bước 2: Click “Hội đồng đánh giá” 
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Màn hình hiển thị Danh sách Hội đồng đánh giá xét chọn các dự án tài trợ bao gồm 

các thông tin: Tên hội đồng, năm, vai trò, hành động (Từ chối, Chấp nhận). 

Bước 3: Chuyên gia click “Chấp nhận” và xác nhận “Đồng ý” để tham gia hội đồng 

đánh giá. “Từ chối” trong trường hợp chuyên gia không thể tham gia và muốn từ chối lời 

mời. 

 

Sau khi chấp nhận, Hội đồng hiển thị trạng thái “Đã chấp thuận” 

 

Bước 4: Click vào tên Hội đồng để xem thông tin chi tiết hội đồng gồm các thông tin 

Tên hội đồng, mã hội đồng, thông tin quyết định, ngày họp hội đồng, danh sách dự án 
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Bước 5: Click vào tên dự án để xem thông tin chi tiết dự án 
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3.2. Hội đồng đánh giá học bổng sau đại học 

Chuyên gia thực hiện các bước tại mục 3.1 

 

3.3. Hội đồng đánh giá chương trình hợp tác đào tạo thạc sĩ 

Chuyên gia thực hiện tương tự các bước tại mục 3.1 

 


