
GIỚI THIỆU 
PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHCN

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



MỤC TIÊU CHUNG

 ỨNG DỤNG CNTT VÀO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHCN

 XÂY DỰNG HỆ THỐNG CSDL VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 CHIA SẺ VẬN HÀNH, KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU

 TĂNG CƯỜNG ƯDCNTT, HỖ TRỢ QUẢN LÝ, QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC



CÁC CHỨC NĂNG HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHOA 
HỌC CÔNG NGHỆ

 10 MODULE NGHIỆP VỤ

 Quản lý lịch khoa học

 Quản lý Đề tài khoa học

 Quản lý Hội nghị, hội thảo

 Quản lý Bài báo khoa học

 Quản lý Sở hữu trí tuệ

 Quản lý Hợp tác KHCN – CGTT

 Quản lý sách, giáo trình

 Quản lý Nghiên cứu Khoa học sinh viên

 Quản lý Hướng dẫn luận án, luận văn của giảng viên

 Quản lý Tính giờ NCKH



QUY TRÌNH THÔNG TIN NGHIỆP VỤ

Cán bộ NỘP thông tin, minh chứng

Cán bộ trợ lý NCKH cấp khoa bộ môn 
tổng hợp, thẩm định

Cán bộ Phòng NCKH kiểm tra, 
làm nghiệp vụ quản lý.

Quy trình 
cũ

Cán bộ tự NHẬP thông tin, minh chứng

Cán bộ trợ lý NCKH cấp khoa bộ môn 
thẩm định

Cán bộ Phòng NCKH kiểm tra, 
làm nghiệp vụ quản lý.

Quy trình 
mới



CÁC CHỨC NĂNG TÌM KIẾM, DUYỆT, NHẬP MỚI VÀ SỬA THÔNG TIN

Nhóm lệnh kết xuất in ấn dữ liệu



CHỨC NĂNG SỬ DỤNG TRONG NHẬP DỮ LIỆU

Dữ liệu nhập từ bàn phím

Dữ liệu lựa chọn

Dữ tìm và tạo danh sách thành viên tham dự



CHỨC NĂNG SỬ DỤNG TRONG NHẬP DỮ LIỆU

Dữ liệu tải lên file minh chứng



CHỨC NĂNG DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ TRỢ LÝ 
KHCN

Dữ liệu tải lên file minh chứng

Nhóm chức năng phê 
duyệt thông tin 



NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ THAO TÁC NHẬP THÔNG TIN

CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN, BẢO MẬT TÀI KHOẢN

• Cán bộ tự cập nhật thông tin cá nhân 1 lần 
đầy đủ theo danh mục thông tin bên cạnh

• Cập nhật khi có thông tin mới 



NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ THAO TÁC NHẬP THÔNG TIN

Hội thảo do Trường 
tổ chức

Hội thảo do Khoa 
tổ chức

Hội thảo cá nhân 
tham dự

Thông tin về minh 
chứng báo cáo, tài 
trợ cho cá nhân

Phòng NCKH Nhập toàn bộ thông 
tin chung về hội 

thảo

Trợ lý khoa học khoa Nhập toàn bộ thông 
tin chung về hội 

thảo

Cán bộ Nhập thông tin 
chung về hội thảo

Nhập đủ thông tin

NHẬP THÔNG TIN VỀ HỘI NGHỊ - HỘI THẢO



NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ THAO TÁC NHẬP THÔNG TIN

Đề tài Bài báo Sách Bằng sáng 
chế

Hợp tác 
KHCN & 
CGTT

NCKH Sinh 
viên

Hướng dẫn 
LA/LV

Tác giả 
chính

Nhập toàn 
bộ thông 

tin

Nhập toàn 
bộ thông 

tin

Nhập toàn 
bộ thông 

tin

Nhập toàn 
bộ thông 

tin

Nhập toàn 
bộ thông 

tin

Nhập toàn 
bộ thông 

tin

Nhập toàn 
bộ thông 

tin

Tác giả phụ Kiểm tra 
thông tin, 

bổ sung tên 
mình vào  

thành phần 
tham dự 
nếu chưa 

có

Kiểm tra 
thông tin, 

bổ sung tên 
mình vào  

thành phần 
tham dự 
nếu chưa 

có

Kiểm tra 
thông tin, 

bổ sung tên 
mình vào  

thành phần 
tham dự 
nếu chưa 

có

Kiểm tra 
thông tin, 

bổ sung tên 
mình vào  

thành phần 
tham dự 
nếu chưa 

có

Kiểm tra 
thông tin, 

bổ sung tên 
mình vào  

thành phần 
tham dự 
nếu chưa 

có

Kiểm tra 
thông tin, 

bổ sung tên 
mình vào  

thành phần 
tham dự 
nếu chưa 

có

Kiểm tra 
thông tin, 

bổ sung tên 
mình vào  

thành phần 
tham dự 
nếu chưa 

có

CÁC NHÓM THÔNG TIN KHÁC



CÁC BƯỚC NHẬP THÔNG TIN MỤC HỘI THẢO 

• Bước 1: Truy cập mục “Tất cả hội nghị hội thảo” để kiểm tra hội thảo tham dự 
đã có trong danh mục chưa

• Bước 2: Tạo mới mục Hội thảo nếu chưa có (chủ trì cần nhập sớm thông tin 
cho các thành viên)

• Bước 3: Truy cập mục “Tham dự hội nghị hội thảo” để nhập các thông tin 
minh chứng cá nhân



CÁC BƯỚC NHẬP THÔNG TIN MỤC ĐỀ TÀI/ BÀI BÁO/ SÁCH/ 
BẰNG SÁNG CHẾ/ HỢP TÁC KHCN & CGTT/ NCKH SINH VIÊN/ 
HƯỚNG DẪN LA/LV

• Bước 1: Truy cập mục “Tất cả các Đề tài/ Bài báo/ Sách/ Bằng sáng chế/ Hợp 
tác KHCN & CGTT/ NCKH Sinh viên/ Hướng dẫn LA/LV” để kiểm tra thông tin 
cần cập nhật đã có chưa

• Bước 2: Chọ Thêm/ đề xuất/ Tạo mới mục thông tin nếu chưa có (chủ trì cần 
nhập sớm thông tin cho các thành viên)

• Bước 3: Bấm vào chức năng “Thay đổi” để cập nhật thông tin



LƯU Ý

• Nếu thông tin không được duyệt sẽ chuyển sang danh mục Không được 
duyệt.

• Trường hợp được duyệt, Thông tin sẽ chuyển sang danh mục “Tất cả…” hoặc 
“Đang thực hiện”


