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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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I

Hoặc đăng nhập vào Hệ thống Quản lý Đào tạo (https://qldt.hust.edu.vn), vào Tab "BIỂU 
MẪU"

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


Truy cập chức năng biểu mẫu Online

4

Click vào nút "Tạo yêu cầu" và lựa chọn yêu cầu tương ứng

I



Điền đầy đủ các thông tin cơ bản
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Sinh viên cần điền đầy đủ các thông tin cơ bản (sẽ được sử dụng trong các biểu mẫu) 
trước khi bắt đầu sử dụng dịch vụ.

II



Chi tiết biểu mẫu online
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Sinh viên cập nhật các thông tin cần thiết vào biểu mẫu và bấm vào "Gửi đơn"

II



Xác nhận gửi yêu cầu thành công

Sinh viên nhận được thông báo xác nhận gửi đơn thành công cùng với 
thông tin cần thiết khi lên nhận giấy tờ
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III



Danh sách các yêu cầu cùng với trạng thái

Danh sách các lần phản hồi của bạn sẽ được hiển thị trong phần "Các phản hồi 
của bạn" như dưới đây, bạn có thể click lên một phản hồi để xem lại chi tiết:
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III



Xem lại chi tiết yêu cầu

Sinh viên có thể xem lại chi tiết của yêu cầu, và có thể "Huỷ yêu cầu" nếu 
yêu cầu đó vẫn đang ở trạng thái Chờ xử lý.
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III



Email thông báo kết quả

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



Email thông báo kết quả

Trong trường hợp yêu cầu không được chấp nhận, Sinh viên cũng sẽ nhận 
được email cùng với lí do bị từ chối
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Q&A
XIN CẢM ƠN!


