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I. Luồng thực hiện đăng ký đề án 

 Luồng thực hiện của tổ chức/cơ sở đào tạo (CSĐT)  

 

 Mô tả luồng thực hiện 

 1. CSĐT nhận tài khoản từ Quỹ, tiến hành đổi mật khẩu sau lần đăng nhập đầu 

tiên. 

 2. CSĐT tiến hành khai báo thông tin cơ sở đào tạo. 

 3, 4. CSĐT đăng ký đề án và nộp lên Quỹ, chờ kết quả tiếp nhận. 

 5. Trong trường hợp có yêu cầu bổ sung, CSĐT tiến hành bổ sung thông tin và 

gửi cập nhật. 

 6. Trường hợp bị từ chối, đề án của CSĐT không được xét duyệt. 

 7. Sau khi được tiếp nhận, đề án được chuyển vào vòng xét chọn. 

 8. Trong trường hợp nhận được yêu cầu bổ sung, CSĐT tiến hành bổ sung thông 

tin và gửi cập nhật. Nếu hồ sơ bị từ chối, kết thúc quá trình xét chọn. 

 9, 10. Đề án được chuyển sang giai đoạn duyệt tài trợ, CSĐT tiến hành bổ sung 

thông tin (nếu có) theo quy định và thực hiện ký kết hợp đồng offline giữa Quỹ và 

CSĐT. 

 11. CSĐT tiến hành báo cáo tiến độ thực hiện giai đoạn theo kế hoạch. 

 12. Trường hợp nhận được yêu cầu bổ sung, CSĐT tiến hành bổ sung thông tin 

và gửi lại cập nhật. 

 13. Tiến hành thanh lý hợp đồng giữa Quỹ và CSĐT . 
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II. Hướng dẫn thực hiện 

1. Giới thiệu các màn hình 

Các màn hình trong quá trình sử dụng. 

- Màn hình Login (Đăng nhập) 

 

- Màn hình Main (Trang chủ VinIMS) 

 

- Màn hình Dashboard (Bảng điều khiển): Hiển thị các thông tin về đề án đang 

thực hiện 

 + Báo cáo trễ tiến độ: Đếm các báo cáo đang thực hiện bị trễ tiến độ. 

 + Hợp đồng đang thực hiện: Đếm số hợp đồng đang được thực hiện. 
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 + Thời gian nghiên cứu: Hiển thị thời gian nghiên cứu của hợp đồng đang thực 

hiện. 

 + Số tiền được tài trợ: Hiển thị số tiền được tài trợ sau khi ký hợp đồng. 

 + Thông báo: Hiển thị các thông báo chưa đọc. 

 + Thống kê tài trợ: Hiển thị các thông tin cơ bản về đề án được tài trợ. 

 + Thống kê tổng quan các nhiệm vụ: Thống kê các nhiệm vụ cần thực hiện của 

đề án. 

 

- Menu thanh công cụ người dùng 

 

+ Chương trình đào tạo: Quản lý danh sách các đề án đã và đang đăng ký. 

+ Quản lý thực hiện: CSĐT thực hiện kế hoạch sau khi ký hợp đồng. 
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+ Thông tin cơ sở đào tạo: Các thông tin chi tiết của CSĐT. 

+ Quản lý thông báo: Hiển thị tất cả các thông báo từ hệ thống tới CSĐT. 

+ Quản lý tài liệu: Danh sách các tài liệu dùng chung. 

2. Hướng dẫn tổ chức/cơ sở đào tạo xác nhận tài khoản 

● Mô tả luồng 

- Các cơ sở đào tạo (CSĐT) gửi thông tin đăng ký cho tới Quỹ, chuyên viên của 

Quỹ tạo tài khoản và gửi thông tin thông qua email tới CSĐT, đồng thời gửi mail 

cc thông tin cho người đại diện của CSĐT. 

- CSĐT nhận thông tin tài khoản và tiến hành đổi mật khẩu cho lần đăng nhập đầu 

tiên. 

● Hướng dẫn 

Bước 1: CSĐT truy cập địa chỉ web được gửi qua email đã đăng ký làm tài khoản. 

 

 Đồng thời, thông tin khởi tạo sẽ được gửi về email đã đăng ký của người đại diện, 

thông báo tài khoản đã được khởi tạo thành công. 

Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống với email và mật khẩu được gửi từ chuyên viên 

của Quỹ. 

 



 7 

Bước 3: CSĐT tiến hành đổi mật khẩu cho lần đăng nhập đầu tiên. Sau khi đổi 

mật khẩu, hệ thống hướng dẫn CSĐT đăng nhập lại một lần nữa với mật khẩu 

mới. 

 

 Sau khi đổi mật khẩu, màn hình hiển thị thông báo đổi mật khẩu thành công và 

hiển thị button Đăng nhập. 

 

 CSĐT tiến hành đăng nhập và đăng ký đề xuất gửi lên Quỹ. 

3. Hướng dẫn giai đoạn đăng ký đề án 

● Mô tả luồng 

- Chuyên viên Quỹ tiến hành mở chương trình tài trợ, khai báo các thông tin tương 

ứng các mốc thời gian của chương trình 

- Hệ thống tự động gửi mail tới các CSĐT qua email đăng ký tài khoản 
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- CSĐT tiến hành đăng ký đề xuất và gửi lên chuyên viên Quỹ 

- Chuyên viên Quỹ thực hiện tiếp nhận đề án 

• Hướng dẫn 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản, ấn chọn menu “Hợp tác đào tạo thạc sĩ”, hoặc “Đăng 

ký mới”.  

 

Bước 2: Ở thanh menu trái, chọn Thông tin cơ sở đào tạo. 

Tiến hành khai báo các thông tin chi tiết, ấn button “Lưu lại” để lưu thông tin của 

CSĐT. 

 

Bước 3: Ở thanh menu trái, chọn Chương trình đào tạo, có thể tạo đề xuất mới 

bằng cách click vào button “+ THÊM MỚI”. 
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Hoặc chọn Đăng ký ở thanh menu trái. 

 

Bước 4: Màn hình Đăng ký có 3 tab: Hướng dẫn, Thông tin chung và Tập tin tải 

lên. Ở tab Hướng dẫn, CSĐT tham khảo hướng dẫn chung về quá trình đăng ký, ấn 

button “Tiếp theo” để qua tab Thông tin chung. 

Bước 5: Ở tab Thông tin chung, CSĐT nhập đầy đủ các thông tin vào các trường 

bắt buộc. Click button “Tiếp theo” để lưu thông tin đăng ký, thông tin sẽ được lưu lại 

và màn hình chuyển sang tab Tập tin tải lên. 
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Bước 6: Ở tab Tập tin tải lên, tải lên các biểu mẫu theo yêu cầu, có thể tải thêm 

các biểu mẫu khác (nếu có) bằng cách click vào button "+ THÊM". 

 

- Ấn chọn “Lưu lại”, các tập tin vừa tải lên sẽ được lưu vào bản nháp, CSĐT có 

thể chỉnh sửa hồ sơ trước khi gửi đi.  
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- Sau khi đã lưu lại các thông tin, ấn chọn “Nộp đề xuất” và xác nhận “Đồng ý” để 

nộp phiếu đề xuất tới chuyên viên Quỹ. Nộp hồ sơ thành công, hệ thống sẽ gửi 

lại email tự động xác nhận phiếu đề xuất đã được gửi lên hệ thống của VinIF. 

 

 Sau khi nộp, đề án hiển thị trạng thái ĐÃ GỬI, CSĐT có thể click vào tên chương 

trình để xem chi tiết đề án.  

 Lưu ý: Sau khi nộp, không thể chỉnh sửa phiếu đề xuất trừ khi có yêu cầu bổ 

sung từ phía chuyên viên. 

4. Hướng dẫn giai đoạn tiếp nhận 

• Mô tả luồng 

- CSĐT có thể xem danh sách các đề án tại “Chương trình đào tạo” → “Danh 

sách”. 

- Sau khi chuyên viên Quỹ tiếp nhận đề án, đề án được chuyển qua Giai đoạn xét 

chọn. 

- CSĐT có thể xem chi tiết khi click vào từng bản ghi. 

- Khi có Yêu cầu bổ sung từ chuyên viên Quỹ, trạng thái hồ sơ chuyển về “YÊU 

CẦU BỔ SUNG”, CSĐT có thể chỉnh sửa thông tin của đề án. 

• Hướng dẫn 

Bước 1: Click icon chỉnh sửa ở cột Hành động, màn hình hiển thị thông tin chi tiết 

hồ sơ, gồm các Tab: “Thông tin đăng ký, Yêu cầu bổ sung, Các tập tin”. 
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 Bước 2:  Ở tab Thông tin đăng ký, CSĐT chỉnh sửa nội dung theo yêu cầu ở tab 

Yêu cầu bổ sung, click chọn Lưu lại để lưu thông tin thay đổi vào bản nháp. 

 

 

Bước 3: Ở tab Các yêu cầu bổ sung, hiển thị danh sách các thông tin bổ sung. 

CSĐT chọn “Gửi phản hồi bổ sung”, hiển thị popup Giải trình thông tin bổ sung, sau 
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khi giải trình thông tin, nếu chọn “TRẢ LỜI” thì toàn bộ thông tin vừa thay đổi (ở các 

tab khác) sẽ gửi lên hệ thống, CSĐT sẽ không thể chỉnh sửa được nội dung. 

 

 Ở tab Các tập tin, CSĐT có thể chọn file, ấn chọn “Tải lên và lưu”, file vừa được 

tải lên sẽ lưu lại trong bản nháp. 

 

Bước 4: CSĐT chọn “Gửi phản hồi bổ sung” kèm thông tin giải trình hoặc click 

“Gửi cập nhật” ở góc phải màn hình và xác nhận “Đồng ý” để gửi bản chỉnh sửa hồ sơ 

chính thức. Sau khi gửi cập nhật, không thể chỉnh sửa, trạng thái hồ sơ chuyển về “ĐÃ 

BỔ SUNG”. 
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Lưu ý: CSĐT có thể thay đổi thông tin, chỉnh sửa không theo thứ tự các tab, nhưng 

khi đã Gửi cập nhật hoặc Gửi phản hồi bổ sung rồi thì sẽ không cập nhật lại trừ khi tiếp 

tục nhận được yêu cầu bổ sung từ chuyên viên Quỹ. Sau khi CSĐT cập nhật lại thông 

tin, có email thông báo tự động gửi cho chuyên viên Quỹ. 

Trong trường hợp đề án không được tiếp nhận, trạng thái của đề án là TỪ CHỐI. 

Trong trường hợp đề án được tiếp nhận, hiển thị trạng thái ĐÃ TIẾP NHẬN và được 

chuyển qua giai đoạn xét chọn. 

Lưu ý chuyên viên Quỹ có thể gửi yêu cầu bổ sung nhiều lần. 

5. Hướng dẫn giai đoạn xét chọn 

• Mô tả luồng 

 - Đề án sau khi tiếp nhận được chuyển vào giai đoạn xét chọn. Sau khi chuyên 

viên mời chuyên gia đánh giá cho đề án, trạng thái chuyển thành “CHỜ XÉT CHỌN”. 

 - Trường hợp nhận được yêu cầu chỉnh sửa bổ sung từ chuyên viên, trạng thái hồ 

sơ chuyển về “YÊU CẦU BỔ SUNG”. CSĐT tiến hành bổ sung thông tin theo yêu cầu. 

• Hướng dẫn 

 CSĐT nhận được yêu cầu bổ sung của chuyên viên Quỹ thông qua hệ thống hoặc 

qua email. Trạng thái của hồ sơ chuyển về YÊU CẦU BỔ SUNG. 

Bước 1: Ấn chọn icon Chỉnh sửa ở cột Hành động, màn hình hiển thị thông tin chi 

tiết hồ sơ, gồm các Tab: “Thông tin đăng ký, Yêu cầu bổ sung, Các tập tin”. 
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Bước 2: Ở tab Thông tin đăng ký, CSĐT chỉnh sửa nội dung, click chọn Lưu lại 

để lưu thông tin thay đổi vào bản nháp. Thông tin chỉnh sửa theo yêu cầu ở tab Yêu cầu 

bổ sung. 
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 Lưu ý: Nếu CSĐT không bấm lưu lại, tất cả các thông tin vừa chỉnh sửa sẽ không 

được lưu lại khi chuyển qua tab thông tin khác. CSĐT có thể bổ sung thông tin không 

theo thứ tự các tab tuỳ vào yêu cầu bổ sung của chuyên viên Quỹ. 

- Ở tab Các yêu cầu bổ sung, hiển thị danh sách các thông tin bổ sung, CSĐT chọn 

button “Gửi phản hồi bổ sung”, hiển thị popup Giải trình thông tin bổ sung, nếu 

chọn “PHẢN HỒI” thì toàn bộ thông tin vừa thay đổi (ở các tab khác) sẽ gửi lên 

hệ thống, CSĐT sẽ không thể chỉnh sửa được nội dung. 

 

- Ở tab Các tập tin, CSĐT có thể chọn file, ấn chọn “Tải lên và lưu”, file vừa được 

tải lên sẽ lưu lại trong bản nháp. 

 

Bước 3: CSĐT chọn “Gửi phản hồi bổ sung” kèm thông tin giải trình hoặc click 

“Gửi cập nhật” ở góc phải màn hình và xác nhận “Đồng ý” để gửi bản chỉnh sửa hồ sơ 

chính thức. Hệ thống gửi email thông báo tự động tới Quỹ. Sau khi gửi cập nhật, không 

thể chỉnh sửa, trạng thái hồ sơ chuyển về “ĐÃ BỔ SUNG”.  
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Bước 4: Trong trường hợp đề án không đáp ứng đủ yêu cầu xét chọn, trạng thái 

của đề án là TỪ CHỐI. Trong trường hợp đề án đáp ứng các tiêu chí xét chọn, hiển thị 

trạng thái ĐÃ XÉT CHỌN và được chuyển qua giai đoạn duyệt tài trợ. 

 

6. Hướng dẫn giai đoạn xét duyệt 

Sau khi chuyên viên gửi danh sách các đề án được xét duyệt lên hội đồng đánh giá, 

đối với các đề án không được duyệt tài trợ, trạng thái hồ sơ chuyển về “KHÔNG TÀI 

TRỢ” và không được ký hợp đồng. 

Đối với các đề án được tài trợ, trạng thái hồ sơ chuyển về “TÀI TRỢ”, CSĐT có 

thể hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định hiện hành.  
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Bước 1:  CSĐT click vào icon Chỉnh sửa ở cột Hành động, màn hình hiển thị 3 

tab: Thông tin đăng ký, Yêu cầu bổ sung và Các tập tin.  

 

Bước 2: Ở tab Thông tin đăng ký, CSĐT thay đổi các thông tin của đề án và click 

chọn “LƯU LẠI”, thông tin sẽ được lưu và gửi lên hệ thống, đồng thời gửi thông báo 

đến chuyên viên, hồ sơ đã được CSĐT thay đổi thông tin. 

 



 19 

 Lưu ý, khi CSĐT click "LƯU LẠI", tất cả các thông tin thay đổi sẽ được gửi lên 

hệ thống và gửi thông báo cho chuyên viên Quỹ biết về sự thay đổi này.  

Bước 3: CSĐT có thể thêm các tài liệu liên quan, xem, tải xuống các tài liệu tại 

Tab “Các tập tin”, hoặc thay thế các tài liệu đã có bằng cách click chọn “CHỌN FILE” 

và tải lên file, file tải lên sẽ được lưu và gửi lên hệ thống. 

 

Lưu ý: Thông tin của hồ sơ nếu đã đi qua giai đoạn này không thể chỉnh sửa được 

nữa. 

7. Hướng dẫn giai đoạn ký hợp đồng 

Quỹ và CSĐT thực hiện ký kết hợp đồng offline. Sau khi chuyên viên cập nhật 

thông tin hợp đồng, trạng thái của hồ sơ chuyển về “KÝ HỢP ĐỒNG”, CSĐT truy cập 

“Chương trình đào tạo” → “Danh sách” xem danh sách đề án được ký hợp đồng.  

Bước 1: CSĐT xem chi tiết thông tin hợp đồng bằng cách click vào tên chương 

trình. 
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Bước 2: Tại màn hình “Thông tin hợp đồng”, CSĐT xem các thông tin về hợp 

đồng, có thể “Tải xuống” file hợp đồng để xem chi tiết. 

 

8. Hướng dẫn giai đoạn thực hiện tiến độ kế hoạch 

● Mô tả luồng 

- Chuyên viên Quỹ xem danh sách các đề án chưa tạo kế hoạch, click chọn một đề 

án và tiến hành khởi tạo kế hoạch. 

+ Chọn chuyên viên quản lý nội dung, tài chính; 

+ Tải lên tập tin kế hoạch; 

+ Hệ thống tự động phân chia thời gian thực hiện kế hoạch theo thời gian thực 

hiện trong hợp đồng. 
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- Sau khi tạo xong kế hoạch, hệ thống sẽ thông báo kế hoạch được khởi tạo tới 

CSĐT qua email đăng ký và thông báo trên hệ thống, đồng thời, thông báo tới 

các chuyên viên quản lý tiến độ trên phần mềm. 

- CSĐT tiến hành thực hiện các nhiệm vụ. 

- Chuyên viên quản lý xem xét đánh giá Báo cáo tiến độ của từng giai đoạn, xem 

xét nội dung công việc và kết quả thực hiện của CSĐT, gửi yêu cầu bổ sung cho 

CSĐT. 

- Khi có yêu cầu bổ sung: CSĐT tiến hành cập nhật lại báo cáo tiến độ và gửi lại 

cho chuyên viên. 

- Chuyên viên quản lý mời chuyên gia đánh giá tiến độ cho đề án. 

- Chuyên viên quản lý xác nhận đánh giá tiến độ thực hiện của CSĐT. 

- Chuyên viên tài chính thực hiện thanh lý hợp đồng và đóng hồ sơ.  

● Hướng dẫn 

Sau khi chuyên viên Quỹ tạo Kế hoạch cho đề án và thông báo kế hoạch đã được 

khởi tạo tới CSĐT. 

Bước 1: CSĐT click Menu “Hợp tác đào tạo thạc sĩ”. 

 

Bước 2: CSĐT chọn “Quản lý thực hiện” → “Báo cáo tiến độ”. 
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Bước 3: CSĐT click vào giai đoạn thực hiện tiến độ của từng đề án theo mã hồ 

sơ đang thực hiện. 

 

Bước 4: Ở tab Tiến độ, CSĐT cập nhật thông tin về kết quả thực hiện và tải lên 

tập tin báo cáo, tải lên các tập tin khác (nếu có), ấn chọn Lưu lại để lưu lại thông tin vào 

bản nháp, thông tin Báo cáo tiến độ chưa được gửi đến Quỹ. Ấn chọn Nộp báo cáo nếu 

CSĐT chắc chắn muốn nộp báo cáo, hệ thống gửi thông báo đến Quỹ qua email tự động. 

Sau khi nộp báo cáo, trạng thái tiến độ chuyển về “ĐÃ GỬI”. Thông tin báo cáo sau khi 

gửi chỉ chỉnh sửa được khi có yêu cầu chỉnh sửa từ chuyên viên. 
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Tab Đánh giá chuyên môn lưu thông tin yêu cầu bổ sung của chuyên viên quản 

lý. 

 

 Báo cáo sau khi gửi đi hiển thị trạng thái ĐÃ GỬI và CSĐT có thể click vào icon 

xem ở cột Hành động để xem chi tiết báo cáo tiến độ đã gửi. 
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Bước 5: Trong trường hợp chuyên viên đánh giá có yêu cầu chỉnh sửa báo cáo 

tiến độ (không có vui lòng bỏ qua bước này), thông tin yêu cầu sẽ được gửi thông 

qua email hoặc thông báo ở phần Quản lý thông báo trên thanh menu trái. Trạng 

thái của báo cáo chuyển sang “YÊU CẦU BỔ SUNG”. CSĐT tiến hành thực 

hiện theo yêu cầu chỉnh sửa của chuyên viên ở tab Đánh giá chuyên môn. 

 

 CSĐT click vào icon chỉnh sửa ở cột hành động, màn hình hiển thị 2 tab: Tiến 

độ và Đánh giá chuyên môn. 

- Ở tab Đánh giá chuyên môn, hiển thị danh sách các yêu cầu bổ sung, click button 

“GỬI PHẢN HỒI” để trả lời yêu cầu bổ sung của chuyên viên, tab này hiển thị 

thông tin Xác nhận đánh giá của chuyên viên. Chú ý, nếu đã bấm Gửi cập nhật 
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thì không thể gửi phản hồi ở tab Đánh giá chuyên môn, CSĐT có thể gửi phản 

hồi trước khi gửi cập nhật thông tin hồ sơ.  

 

- Ở tab Tiến độ, CSĐT tiến hành bổ sung thông tin theo yêu cầu ở tab Đánh giá 

chuyên môn. Nhấn button Lưu lại để lưu thông tin, sau đó nhấn button  “NỘP 

BÁO CÁO” để gửi thông tin vừa thay đổi đến chuyên viên. Sau khi gửi cập nhật, 

CSĐT không thể gửi bổ sung hoặc thay đổi thông tin của báo cáo. Lưu ý, nếu 

không Lưu lại trước khi nộp báo cáo, các thông tin vừa thay đổi sẽ không được 

gửi đi. Chuyên viên quản lý có thể yêu cầu bổ sung nhiều lần. Khi nộp báo cáo, 

hệ thống sẽ gửi email thông báo tự động tới Quỹ. 
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- Trạng thái báo cáo sau khi đã bổ sung thông tin là “ĐÃ GỬI” và CSĐT có thể 

xem lại chi tiết báo cáo tiến độ giai đoạn bằng cách click vào button xem ở cột 

Hành động. 

- Sau mỗi giai đoạn được chuyên viên xác nhận tiến độ, hiển thị trạng thái ĐẠT 

(hoặc KHÔNG ĐẠT). 

 

Bước 6: Sau khi chuyên viên tài chính thanh lý hợp đồng và đóng hồ sơ, báo cáo 

tiến độ của đề án sẽ kết thúc. Tại phần thông tin hợp đồng ở mục danh sách của 

CSĐT sẽ xuất hiện file Thanh lý hợp đồng, CSĐT có thể tải xuống để xem chi 

tiết. 
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9. Hướng dẫn tiếp nhận yêu cầu thay đổi 

 Chức năng Yêu cầu thay đổi sử dụng trong trường hợp CSĐT hoặc chuyên viên 

muốn thay đổi kế hoạch. 

• Khi CSĐT muốn gửi yêu cầu thay đổi tới chuyên viên. 

Bước 1: Tạo yêu cầu thay đổi. 

 Trên menu thanh trái, chọn Quản lý thực hiện → Yêu cầu thay đổi, click button 

“+ THÊM MỚI” để tạo yêu cầu thay đổi. 

 

Bước 2: Phản hồi yêu cầu thay đổi. 

 Trên màn hình popup yêu cầu thay đổi, CSĐT điền đầy đủ thông tin vào các 

trường bắt buộc và chọn button “Lưu lại” để gửi yêu cầu đến chuyên viên quản lý. 

 Trên danh sách các yêu cầu thay đổi, yêu cầu của CSĐT ở trạng thái “Yêu cầu 

đang chờ tiếp nhận”. 
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 Sau khi yêu cầu của CSĐT được tiếp nhận, trên danh sách sẽ hiển thị trạng thái 

“Yêu cầu đang chờ trả lời”. 

 Sau khi chuyên viên phản hồi lại yêu cầu của CSĐT, trạng thái chuyển về “Đã 

trả lời”. CSĐT có thể click vào bản ghi yêu cầu thay đổi để xem chi tiết nội dung phản 

hồi của chuyên viên. 

 

 Nếu yêu cầu chưa được xử lý, CSĐT có thể trả lời lại phản hồi của chuyên viên, 

đính kèm file (nếu có) và click vào Gửi phản hồi để gửi trả lời. 



 29 

 

Sau khi chuyên viên xử lý yêu cầu, trạng thái chuyển về “Yêu cầu đã được xử 

lý”. 

 

Bước 3: Thực hiện kế hoạch theo yêu cầu thay đổi. 

 Sau khi chuyên viên xử lý yêu cầu và thay đổi kế hoạch, kế hoạch khi thay đổi 

sẽ được thông báo tới CSĐT để tiến hành thực hiện theo đúng kế hoạch. 

• Khi CSĐT tiếp nhận yêu cầu từ chuyên viên 

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu thay đổi kế hoạch. 

 Khi có yêu cầu gửi từ chuyên viên, trạng thái của yêu cầu hiển thị “Yêu cầu đang 

chờ tiếp nhận”, CSĐT click vào “Tiếp nhận yêu cầu”. 
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 Trạng thái của yêu cầu chuyển về “Yêu cầu đang chờ trả lời”, CSĐT click vào 

“GỬI PHẢN HỒI”. 

 

Bước 2: CSĐT nhập nội dung trả lời. 

 Màn hình chi tiết yêu cầu thay đổi thể hiện các thông tin như mã yêu cầu, yêu 

cầu bởi chuyên viên, thời gian gửi yêu cầu, và hiển thị nội dung yêu cầu. 

 CSĐT nhập nội dung trả lời, đính kèm file (nếu có) và nhấn button Gửi phản hồi 

để gửi thông tin phản hồi tới chuyên viên. 
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Lưu ý: Không giới hạn số lần phản hồi yêu cầu thay đổi. 

Bước 3: Thực hiện kế hoạch theo yêu cầu thay đổi. 

 Sau khi chuyên viên xử lý yêu cầu và thay đổi kế hoạch, kế hoạch khi thay đổi 

sẽ được thông báo tới CSĐT để tiến hành thực hiện theo đúng kế hoạch. 


