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Quy trình chức năng biểu mẫu Online
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I

Bước 1: Sinh viên đăng nhập hệ 
thống, chọn loại biểu mẫu, điền 
thông tin cần thiết và gửi yêu cầu.

Bước 2: Giáo vụ tiếp nhận, kiểm tra 
thông tin:
• Nếu từ chối sẽ phải điền lí do, hệ 

thống sẽ tự động gửi email cho 
Sinh viên cùng với lí do.

• Nếu đồng ý xử lý, chuyển sang 
trạng thái "Đang xử lý".

• Sau khi hoàn thành, chuyển trạng 
thái "Hoàn thành", hệ thống sẽ tự 
động gửi email thông báo kết quả 
cho Sinh viên

Bước 3: Sinh viên nhận được email 
thông báo kết quả:
- Nếu bị từ chối sẽ có kèm theo lí do.
- Nếu xử lý thành công, sẽ kèm theo 
thông tin để lên nhận kết quả.

Bước 4: Sinh viên lên (một lần duy nhất) để nhận kết 
quả (trong trường hợp xử lý thành công)

SINH VIÊN GIÁO VỤ



Truy cập chức năng biểu mẫu Online
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II

Hoặc đăng nhập vào Hệ thống Quản lý Đào tạo (https://qldt.hust.edu.vn), vào Tab "DANH 
MỤC KHÁC" rồi chọn "Biểu mẫu"

https://qldt.hust.edu.vn/


Danh sách các yêu cầu
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Ở màn hình mặc định hiển thị Tất cả các loại Biểu mẫu, cũng như Tất cả các trạng thái

III



Lọc theo loại Biểu mẫu và Trạng thái
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Hoặc lựa chọn một loại Biểu mẫu cụ thể ở bên trái, cũng như chọn một trong 3 trạng 
thái "Đang chờ", "Đang xử lý" hay "Đã xong" để xem danh sách cụ thể của loại Biểu 
mẫu ứng với trạng thái đó

III



Xem chi tiết thông tin của một yêu cầu

Giáo vụ có thẻ Click vào một yêu cầu cụ thể ở trạng thái "Đang chờ" để xem chi 
tiết, trong đó có 3 lựa chọn: 

6

III

• "Từ chối" (nếu không 
đạt hợp lệ);

• "In đơn" (để trình ký, 
đóng dấu);

• hoặc "Xử lý" (Để 
chuyển sang trạng 
thái Đang xử lý).



Từ chối yêu cầu và cung cấp lí do

Nếu lựa chọn "Từ chối", Giáo vụ cần phải điền rõ lí do từ chối, và hệ thống sẽ tự 
động gửi email thông báo cho Sinh viên kèm với lí do này.
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III



Email thông báo kết quả (bị từ chối)

Email báo kết quả bị từ chối xử lý kèm với lí do được hệ thống gửi 
đến cho Sinh viên
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III



In yêu cầu và chuyển sang trạng thái "Đang xử lý"

Nếu Giáo vụ lựa chọn nút "Xử lý", yêu cầu sẽ được chuyển sang trạng thái 
"Đang xử lý", khi đó sẽ có nút "Hoàn thành" khi yêu cầu được xử lý xong.
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III



Email thông báo kết quả xử lý thành công

Sinh viên sẽ nhận được email thông báo kết quả, cùng với thông 
tin cần thiết (giờ, địa điểm, cán bộ, ...) để lên lấy kết quả 
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III



Chuyển trạng thái cho nhiều yêu cầu

Hoặc giáo vụ có thể chọn nhiều yêu cầu để chuyển sang trạng thái 
"Đang xử lý" hoặc "Hoàn thành" cùng một lút.

11

III



Tìm kiếm yêu cầu theo Sinh viên

Giáo vụ có thể nhập Mã số SV hoặc họ tên SV trong ô tìm kiếm và nhấn "Enter" 
để tìm kiếm các yêu cầu đã được thực hiện bởi Sinh viên đó:
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III



Cấu hình các thông tin Biểu mẫu

Để cài đặt thông tin cho phần Biểu mẫu online, click vào biểu tượng 
Setting như hình dưới:
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IV



Lựa chọn các loại biểu mẫu hỗ trợ

Tại Tab "Cài đặt hệ 
thống":

• Điền các thông tin 
cần thiết

• Lựa chọn ngày tiếp 
nhận yêu cầu biểu 
mẫu

• Lựa chọn các loại 
biểu mẫu mà Viện 
hỗ trợ

• Click vào nút 
"Save" để lưu lại
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IV



Chỉnh sửa thông tin cho Sinh viên
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IV

Tại Tab "Cài đặt 
nội dung":

• Điền thông tin 
Hướng dẫn sử dụng 
hệ thống cho Sinh 
viên (nếu cần)



Chỉnh sửa thông tin cho Sinh viên
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IV

Tại Tab "Cài đặt 
nội dung":

• Điền thông tin 
Hướng dẫn sử dụng 
Dịch vụ trực tuyến 
(Hiển thị trên trang 
Biểu mẫu của Sinh 
viên).

• Điền thông tin 
thông báo cho Sinh 
viên sau khi Sinh 
viên đăng ký biểu 
mẫu (Và trong 
email gửi SV).



Q&A
XIN CẢM ƠN!


