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I. Danh sách các chức năng 

1. Đăng ký tài khoản, khai báo lý lịch khoa học 

2. Đăng kí đề xuất dự án 

3. Xem danh sách dự án và cập nhật thông tin 

4. Cập nhật giai đoạn xét duyệt 

5. Xem thông tin hợp đồng 

6. Thực hiện kế hoạch 

7. Yêu cầu thay đổi kế hoạch 

8. Đăng kí hồ sơ học bổng công bố quốc tế 

9. Xem danh sách các tài liệu 
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II. Luồng sự kiện và hướng dẫn sử dụng 

Luồng sự kiện chung 

 

1. NKH đăng ký tài khoản, xác thực tài khoản qua hệ thống email 

2. Thực hiện khai báo Lý lịch khoa học và gửi lên Quỹ để duyệt hồ sơ khoa học (bổ 

sung chỉnh sửa thông tin nếu có) 

3. NKH đăng ký đề xuất và nộp lên Quỹ 

4. NKH chờ kết quả xét chọn, có thể tiếp nhận yêu cầu bổ sung (nếu có) 

5. Trong trường hợp nhận được yêu cầu bổ sung từ chuyên viên Quỹ, NKH thực hiện 

bổ sung thông tin và gửi lại cập nhật 

6. Trường hợp bị từ chối, hồ sơ của NKH không được xét duyệt. 

7. Hồ sơ được đánh giá qua vòng xét chọn đưa vào giai đoạn xét duyệt tài trợ. Trong 

trường hợp hồ sơ cần bổ sung thông tin, NKH hoàn thiện hồ sơ theo quy định 

8. Thực hiện ký hợp đồng offline giữa Quỹ và NKH 

9. Hồ sơ được chuyển vào giai đoạn thực hiện, NKH thực hiện theo kế hoạch và tiến 

hành báo cáo tiến độ các nội dung, công việc và các giai đoạn, thực hiện yêu cầu bổ 

sung (nếu có) 

10. Trong trường hợp nhân được yêu cầu bổ sung từ chuyên viên quản lý nội dung, NKH 

thực hiện bổ sung thông tin và gửi lại cập nhật 

11. Chuyên viên quản lý tài chính thanh lý hợp đồng, NKH kiểm tra lại file thanh lý 

Giới thiệu các màn hình 

Các màn hình trong quá trình sử dụng 

- Màn hình Login (Đăng nhập) 
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- Màn hình Main (Trang chủ VinIMS) 

 

- Màn hình QL Dự án nghiên cứu (Bảng điều khiển) 
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- Menu thanh công cụ người dùng 

 

Xét chọn dự án:  Quản lý danh sách các dự án đã và đang đăng ký 

Thực hiện dự án: NKH thực hiện kế hoạch sau khi ký hợp đồng 

Quản lý thông báo: Hiển thị tất cả các thông báo liên quan đến dự án từ hệ thống tới 

NKH  

Quản lý tài liệu: Danh sách các tài liệu dùng chung mà chuyên viên Quỹ cho phép 

NKH được sử dụng. 

1. Đăng ký tài khoản, khai báo lý lịch khoa học 

● Mô tả luồng 

- Nhà khoa học 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 
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- 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: NKH 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” 

 

 

Bước 3: Truy cập email vừa đăng ký, xác nhận kích hoạt tài khoản 
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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: nhà khoa học có thể chọn tính năng Import từ google 

scholar 

 

+ 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  
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Hồ sơ chuyển trạng thái “Hồ sơ đang trong quá trình duyệt” và chờ admin phê duyệt. 

 

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

lại Lý lịch cho Admin duyệt; sau khi xác nhận gửi, NKH không thể chỉnh sửa Lý lịch 

Sau khi được duyệt Hồ sơ chuyển trạng thái “Hồ sơ đã được duyệt” và NKH có thể 

cập nhật các thông tin khi cần cập nhật. 

2. Đăng ký dự án 

Lưu ý: Nhà khoa học phải khai báo lý lịch khoa học trước khi thực hiện đăng ký 

đề xuất dự 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 NKH qua email đăng ký tài khoản NKH 

- NKH tiến hành đăng ký đề xuất và gửi lên chuyên viên Quỹ 

- Chuyên viên Quỹ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và cho phép đi tiếp giai đoạn xét chọn 

đối với những dự án được tiếp nhận. 

•  Hướng dẫn 

Bước 1: Để tạo mới đề xuất, tại màn hình main, NKH chọn menu “Hỗ trợ nghiên cứu 

thường niên” hoặc ấn chọn “Đăng ký mới”  
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Bước 2: Chọn mục Xét chọn dự án → Tạo mới đề xuất 

 

Hoặc ở màn hình Danh sách đề xuất, ấn chọn button “+ THÊM MỚI” để tạo mới đề 

xuất. 
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Bước 3: Màn hình Tạo mới đề xuất có 3 tab: Hướng dẫn, Thông tin chung và Tập tin 

tải lên. Ở tab Hướng dẫn, NKH tham khảo hướng dẫn trợ giúp đăng ký, ấn chọn button Tiếp 

theo để qua tab Thông tin chung. 

 

Bước 4: Ở tab Thông tin chung, NKH nhập đầy đủ các trường thông tin bắt buộc về 

dự án, trong trường hợp Tổ chức chủ trì chưa có tên trên hệ thống, NKH ấn chọn button “+ 

THÊM”, hiển thị popup Nhập thông tin tổ chức chủ trì cần thêm. Sau khi nhập các trường 

bắt buộc, ấn chọn “+ THÊM” để hoàn thành.  

 

- NKH nhập thông tin nội dung dự án 

Lưu ý: Khi mời thành viên tham gia dự án, yêu cầu thành viên đã đăng ký tài khoản 

trên hệ thống và cập nhật thông tin lý lịch khoa học. 

- NKH nhập đầy đủ thông tin các trường Kết quả dự kiến, Thời gian và kinh phí. 

Bước 5: Click “Lưu và tiếp theo” để lưu thông tin phiếu đề xuất, thông tin vừa đăng 

ký sẽ được lưu lại vào bản nháp 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 Đơn đăng ký và Hồ sơ dự án, tải 

thêm các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

- Ấn chọn “Lưu lại”, các tập tin vừa tải lên sẽ được lưu , NKH có thể chỉnh sửa hồ sơ 

trước khi gửi đi.  

- Ấn chọn “Nộp đề xuất” và xác nhận “Đồng ý” để nộp phiếu đề xuất tới chuyên viên 

Quỹ. Lưu ý, sau khi nộp, trạng thái hồ sơ chuyển thành “ĐÃ GỬI”, NKH không thể 

chỉnh sửa phiếu đề xuất trừ khi có yêu cầu bổ sung từ phía chuyên viên. 

 

* Khi có yêu cầu bổ sung: NKH sẽ nhận được email thông báo về các yêu cầu bổ 

sung, truy cập hệ thống và cập nhật thông tin sau đó gửi lại cho chuyên viên Quỹ xét duyệt. 
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3. Giai đoạn xét chọn hồ sơ 

● Mô tả luồng 

- Chuyên viên Quỹ tiến hành xét chọn dự án và tổng hợp các kết quả. Trường hợp có 

yêu cầu bổ sung NKH sẽ nhận được thông báo qua email và tiến hành cập nhật bổ sung 

thông tin theo yêu cầu. 

• Hướng dẫn 

Bước 1: Click icon chỉnh sửa, màn hình hiển thị thông tin chi tiết dự án, gồm các Tab: 

“Thông tin chung, Các tập tin, Các yêu cầu bổ sung” 

 

Bước 2: NKH cập nhật dự án theo Yêu cầu tại tab “Các yêu cầu bổ sung”.  

 



16 

 

 

Bước 3: Sau khi chỉnh sửa dự án, NKH click tab “Các yêu cầu bổ sung”, tiến hành 

“Gửi phản hồi bổ sung” để gửi cập nhật và phản hồi lên Quỹ. 

 

 

Lưu ý: trường hợp NKH thay đổi chủ nhiệm sẽ mất quyền theo dõi và quản lý dự án. 

Sau khi chuyên viên Quỹ xét chọn dự án, trạng thái dự án chuyển thành “Đã xét chọn” 
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4. Giai đoạn xét duyệt 

• Mô tả luồng 

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

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

và không được ký hợp đồng. 

Đối với các hồ sơ được tài trợ, trạng thái hồ sơ chuyển về “TÀI TRỢ”, sau khi nhận 

được thông báo từ chuyên viên Quỹ, ứng viên tiến hành hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định 

hiện hành.  

• Hướng dẫn 

Bước 1: Xem kết quả xét duyệt 

NKH chọn Menu “Xét chọn dự án” → “Giai đoạn xét duyệt”, màn hình hiển thị danh 

sách dự án đang xét duyệt gồm thông tin dự án, trạng thái dự án.  

 

Bước 2: Cập nhật hoàn thiện hồ sơ 

- NKH tiến hành chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ dự án theo quy định hiện hành. 

- Chỉnh sửa thông tin tại tab “Thông tin chung” 
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- Chỉnh sửa các tập tin tại tab “Các tập tin”. 

 

5. Giai đoạn ký hợp đồng 

Sau khi chuyên viên Quỹ cập nhật thông tin hợp đồng, NKH truy cập “Xét chọn dự 

án” → “Giai đoạn ký hợp đồng” xem danh sach dự án được ký hợp đồng.  

Bước 1: NKH xem chi tiết thông tin hợp đồng bằng cách click vào tên của dự án 

nghiên cứu 
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Bước 2: Tại màn hình “Thông tin hợp đồng” NKH có thể “Xem”, “Tải xuống” file 

hợp đồng. 

 

 

6. Giai đoạn thực hiện kế hoạch 

● Mô tả luồng 

- Chuyên viên Quỹ tiến hành khởi tạo kế hoạch thực hiện trên hệ thống, chủ nhiệm dự 

án sẽ nhận được email thông báo về kế hoạch được khởi tại và tiến hành thực hiện. 

- Chủ nhiệm dự án tiến hành thực hiện các nhiệm vụ. 

+ Gán người thực hiện nội dung 

+ Sau khi hoàn thành nội dung thực hiện tiến hành báo cáo tiến độ nội dung, 

khai báo các kết quả đạt được và gửi báo cáo tiến độ đến Quỹ. 

- Quản lý Quỹ tiến hành xem xét và xác nhận tiến độ thực hiện, gửi yêu cầu bổ sung 

nếu có. 

- Khi có yêu cầu bổ sung: Chủ nhiệm dự án tiến hành cập nhật cho nội dung và gửi lại 

báo cáo nội dung. 

- Sau khi thực hiện các nội dung chủ nhiệm dự án tiến hành báo cáo tiến độ các giai 

đoạn: Nhập các kết quả, sản phẩm đạt được, kinh phí cho giai đoạn (Đã cấp, đã sử 

dung, chưa sử dụng) và gửi báo cáo tiến độ giai đoạn. 
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- Quản lý Quỹ chọn giai đoạn được báo cáo và tiến hành đánh giá chuyên môn, đánh 

giá tài chính và chỉ định chuyên gia đánh giá cho giai đoạn; gửi yêu cầu bổ sung và 

thời gian gia hạn nếu có. 

- Khi có yêu cầu bổ sung: Chủ nhiệm dự án tiến hành cập nhật cho giai đoạn và gửi 

lại báo cáo giai đoạn. 

- Chuyên viên Quỹ xác nhận tiến độ giai đoạn 

- Chủ nhiệm dự án báo cáo tiến độ giai đoạn tổng kết và gửi báo cáo lên Quỹ 

- Chuyên viên Quỹ sẽ tiến hành xác nhận tiến độ và thực hiện đóng dự án, thanh lý 

hợp đồng nếu đủ điều kiện. 

● Hướng dẫn 

Sau khi chuyên viên Quỹ tạo Kế hoạch cho dự án 

Bước 1: NKH click Menu “Hỗ trợ nghiên cứu thường niên” tại trang chủ 

 

Bước 2: NKH chọn “Thực hiện dự án” → “Danh sách dự án” để xem danh sách dự 

án đã tạo kế hoạch 
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Bước 3: NKH click vào tên dự án, hệ thống hiển thị màn hình quản lý tiến độ thực 

hiện dự án 

- Chế độ Kanban để cập nhật tiến độ dự án 

 

- Chế độ Gantt để xem tiến độ thực hiện dự án 



22 

 

 

a. Cập nhật tiến độ các nội dung công việc của 1 giai đoạn. 

Bước 1: NKH lựa chọn một nhiệm vụ trong “Giai đoạn” để cập nhật tiến độ thực 

hiện dự án. 

- NKH kéo Nội dung từ cột “Nhiệm vụ chưa thực hiện” sang cột “Đang thực hiện”, 

màn hình hiển thị pop up “Lựa chọn thành viên thực hiện” để thêm thành viên thực hiện cho 

nội dung đó. 

+ NKH có 3 cách lựa chọn thành viên: Lựa chọn thành viên từ hệ thống, lựa chọn 

thành viên có trong dự án, thêm mới thành viên.  

+ Sau khi “Đồng ý” thêm thành viên vào thực hiện dự án. Màn hình hiển thị thông 

báo thao tác thành công, nội dung chuyển sang giai đoạn đang thực hiện. 
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Bước 2: Sau khi thực hiện Nội dung, NKH chuyển nội dung sang cột “Đã thực hiện”, 

màn hình chuyển “Cập nhật kết quả” gồm 2 Tab: “Kết quả nhiệm vụ” và “Đánh giá chuyên 

môn”  
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NKH cập nhật Thông tin về kết quả thực hiện giai đoạn tại tab Kết quả nhiệm vụ; 

click “Lưu lại” để lưu thông tin kết quả nhiệm vụ và gửi báo cáo lên Quỹ để Quỹ kiểm tra 

và xác nhận tiến độ. 

Tab Đánh giá chuyên môn lưu thông tin đánh giá của Chuyên viên, các yêu cầu thay 

đổi, bổ sung mà chuyên viên yêu cầu. 

b. Cập nhật tiến độ 1 giai đoạn 

Bước 1: NKH click vào tên giai đoạn, màn hình hiển thị pop up “Cập nhật tiến độ” 

gồm các thông tin tên giai đoạn, thành viên, tập tin tài chính, thông báo, danh sách nhiệm 

vụ. 
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Bước 2: NKH click “Cập nhật tiến độ” màn hình chuyển “Cập nhật kết quả giai 

đoạn” gồm 3 tab: Tiến độ, Đánh giá chuyên môn, Đánh giá tài chính. NKH cập nhật tiến độ 

tại tab “Tiến độ”. 

o Cập nhật tình hình thực hiện 

o Cập nhật các sản phẩm, kết quả 

o Cập nhật thông tin tài chính tương ứng của giai đoạn. 

 

Bước 3: Click gửi báo cáo tiến độ để gửi báo cáo cho chuyên viên quản lý. 
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o Chuyên viên sẽ xem xét và đánh giá tiến độ của giai đoạn báo cáo.  

Bước 4: Khi có yêu cầu bổ sung từ phía chuyên viên. 

o NKH sẽ nhận được các yêu cầu qua email hoặc xem tại tab “Đánh giá chuyên 

môn”, “Đánh giá tài chính” tiến hành cập nhật báo cáo tiến độ theo yêu cầu 

bổ sung và gửi lại báo cáo tiến độ cho Quỹ. 

7. Yêu cầu thay đổi kế hoạch 

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

lý muốn thay đổi kế hoạch 

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

Bước 1: Trên menu thanh trái, chọn Quản lý thực hiện → Yêu cầu thay đổi, click 

button “+ THÊM MỚI” để tạo yêu cầu thay đổi 
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Bước 2: Trên màn hình popup yêu cầu thay đổi, NKH 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 NKH ở trạng thái “Yêu cầu đang 

chờ tiếp nhận”. 

Sau khi yêu cầu của NKH được tiếp nhận, trên danh sách sẽ hiển thị trạng thái “Yêu 

cầu đang chờ trả lời”. 

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

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

của chuyên viên quản lý. Có thể trả lời lại phản hồi của chuyên viên. 
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Sau khi chuyên viên xử lý yêu cầu,  trạng thái chuyển về “Yêu cầu đã được xử lý”. 

 

 

• Khi NKH nhận được yêu cầu thay đổi từ chuyên viên 

Bước 1: Khi có yêu cầu gửi đến từ chuyên viên quản lý, trạng thái của yêu cầu hiển 

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

PHẢN HỒI”. 

 

Bước 2: Màn hình chi tiết yêu cầu thay đổi hiển thị nội dung yêu cầu. NKH nhập nội 

dung trả lời, tải file lên (nếu có) và nhấn button Gửi để gửi thông tin phản hồi tới chuyên 

viên quản lý. 

Bước 3: Sau khi chuyên viên quản lý xử lý yêu cầu, yêu cầu không thể trả lời và 

trạng thái chuyển thành “Yêu cầu đã được xử lý”. 

Lưu ý không giới hạn số lần phản hồi yêu cầu thay đổi. 
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8. Đăng ký học bổng công bố quốc tế 

• Mô tả luồng 

- NKH đăng nhập vào trang chủ, chọn đăng ký học bổng quốc tế. 

- NKH tiến hành đăng kí các thông tin cần thiết và gửi cho chuyên viên Quỹ 

- Chuyên viên Quỹ xem xét đề xuất, gửi yêu cầu bổ sung để hoàn thiện hồ sơ. 

- Với các đề xuất được tiếp nhận, NKH tiến hành nộp các file báo cáo và gửi lên hệ 

thống. 

- Chuyên viên Quỹ tiến hành xem xét và đánh giá, đưa ra yêu cầu bổ sung hồ sơ trước 

khi xét duyệt hồ sơ đủ tiêu chuẩn để cấp học bổng công bố quốc tế. 

• Hướng dẫn 

Bước 1: NKH đăng nhập vào trang chủ và click vào button “Đăng ký học bổng công 

bố QT” 

 

Bước 2: Tại menu Học bổng công bố QT, click Đăng ký, hiển thị màn hình Đăng ký 

mới. NKH nhập đầy đủ thông tin tại các trường bắt buộc, tải lên các file tập tin theo yêu 

cầu. 
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- Chọn “Lưu lại” để lưu thông tin vào bản nháp nếu NKH chưa muốn gửi luôn thông 

tin đăng ký, trạng thái hồ sơ là KHỞI TẠO, NKH có thể chỉnh sửa lại hồ sơ trước 

khi muốn gửi nộp cho Quỹ. 

 

- Chọn “Nộp đơn đăng ký”, thông tin vừa đăng ký sẽ được gửi và thông báo cho 

chuyên viên Quỹ, trạng thái của hồ sơ chuyển về ĐÃ GỬI. Sau khi nộp đơn, thông 

tin hồ sơ sẽ không thể chỉnh sửa trừ khi nhận được yêu cầu bổ sung chỉnh sửa từ phía 

chuyên viên. 
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Bước 3: Trong trường hợp, hồ sơ nhận được yêu cầu bổ sung từ phía chuyên viên. Trạng 

thái của hồ sơ chuyển về “YÊU CẦU BỔ SUNG”. 

- NKH nhấn vào icon chỉnh sửa ở cột Hành động, màn hình hiển thị 2 tab Thông tin 

đăng ký và Yêu cầu bổ sung 
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- NKH bổ sung, chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu của chuyên viên ở tab Yêu cầu bổ 

sung. Có thể tải xuống hoặc tải lại các file tập tin. 

- Sau khi hoàn thiện nội dung chỉnh sửa, NKH ấn chọn “Lưu lại” để lưu toàn bộ thông 

tin vừa thay đổi. 

- Sau khi lưu thông tin, NKH ấn chọn “Nộp đơn đăng ký” để gửi thông tin lên hệ thống 

và thông báo cho chuyên viên Quỹ. Hồ sơ chuyển về trạng thái “ĐÃ BỔ SUNG”. 

 

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

Bước 4: Hồ sơ không được tiếp nhận sẽ hiển thị trạng thái “TỪ CHỐI”, hồ sơ đáp ứng 

tiêu chí đánh giá của Quỹ sẽ chuyển sang trạng thái “ĐANG THỰC HIỆN”. 
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- NKH nhấn vào icon báo cáo ở cột Hành động, màn hình hiển thị 4 tab: Thông tin 

đăng ký, Yêu cầu bổ sung, Các tập tin và Đánh giá xác nhận. 

  

 

Ở Tab Đánh giá xác nhận, NKH ấn button “+ THÊM” để tải lên các file báo cáo,  có 

thể tải lên nhiều hơn 1 báo cáo. 
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- Click vào button “Nộp báo cáo” để lưu và gửi toàn bộ thông tin cho chuyên viên 

Quỹ. Sau khi gửi, trạng thái của hồ sơ chuyển về “ĐÃ BÁO CÁO” và NKH không 

thể chỉnh sửa hồ sơ trừ khi có yêu cầu bổ sung chỉnh sửa từ chuyên viên Quỹ. 

 

Bước 5: Trong trường hợp hồ sơ nhận được yêu cầu chỉnh sửa từ chuyên viên, trạng thái 

của hồ sơ chuyển về “YÊU CẦU BỔ SUNG”, NKH tiến hành bổ sung chỉnh sửa theo yêu 

cầu của chuyên viên. 

- NKH nhấn vào icon báo cáo ở cột Hành động, màn hình hiển thị 4 tab: Thông tin 

đăng ký, Yêu cầu bổ sung, Các tập tin và Đánh giá xác nhận.  
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- NKH chỉnh sửa thông tin các báo cáo theo yêu cầu ở tab Yêu cầu bổ sung và nhấn 

vào button “Nộp báo cáo” để hoàn thành nội dung chỉnh sửa. Sau khi nộp báo cáo, 

trạng thái hồ sơ chuyển về “ĐÃ BỔ SUNG” và chờ đánh giá xác nhận từ chuyên 

viên. 
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- Chuyên viên Quỹ tiến hành đánh giá hồ sơ, nếu hồ sơ đáp ứng các yêu cầu của Quỹ, 

trạng thái hồ sơ chuyển về “ĐẠT” và tiến hành các thủ tục tài trợ còn lại giữa Quỹ 

và NKH, nếu hồ sơ không đáp ứng các yêu cầu, trạng thái chuyển về “KHÔNG 

ĐẠT”.  

9. Xem danh sách tài liệu 

- Quỹ upload các tài liệu liên quan đến chương trình lên và nhà khoa học có thể xem các 

thông tin liên quan, các văn bản, quyết định tại mục “Quản lý tài liệu”. 

 

 


