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 Nhằm để hỗ trợ tốt hơn cho mỗi thành viên Hội đồng khoa học kỹ thuật ngành 

khi thực hiện việc phản biện đề cƣơng và đề tài. Đƣợc sẽ đồng ý của Thƣờng trực 

Hội đồng khoa học kỹ thuật của ngành, Tổ thƣ ký đã thiết kế và xây dựng phần mềm 

phục vụ việc đăng ký đề cƣơng, đề tài của các đơn vị, thực hiện phân công, theo dõi, 

tổng hợp kết quả phản biện của mỗi thành viên Hội đồng, giúp giảm tải công việc và 

đảm việc nhanh, chính xác và hiệu quả hơn.  

Cụ thể, thay vì trong các năm vừa qua mỗi thành viên Hội đồng chấm trên file 

điện tử ( file word của Mẫu Phụ lục 4, 5), sau đó gửi email lên Tổ thƣ ký để tổng hợp 

điểm và nội dung phản biện. Rồi Tổ thƣ ký lại nhập lại điểm và nội dung phản biện 

của mỗi thành viên để tổng hợp. Quá trình thực hiện nhƣ vậy dễ bị sai sót, thiếu chính  

xác vì phải nhập lại, lãng phí công sức và có thể chậm trễ công việc chung vì chỉ một 

thƣ ký nhập và tổng hợp trên 1 file Excel tổng hợp, còn các thành viên khác của Tổ 

thƣ ký phải chờ để thực hiện công việc tiếp theo. Để giải quyết những khó khăn, hạn 

chế nhƣ trên và phát huy việc áp dụng những tiến bộ về khoa học kỹ thuật, cũng nhƣ 

tối ƣu hóa quy trình xử lý thì hiện nay mỗi thành viên của Hội đồng khoa học kỹ 

thuật sẽ đƣợc cung cấp 1 tài khoản để thực hiện trực tiếp trên phần mềm, đƣợc phân 

quyền chức theo đúng chức năng khác nhau của mỗi thành viên, đảm bảo nhanh, 

chính xác, không chồng chéo, đảm bảo bí mật, các công việc cứ xử lý song song và 

đúng yêu cầu, đúng quy định đã đƣợc ban hành. 

Tuy nhiên, trong giai đoạn bƣớc đầu triển khai mới, cần có thêm thời gian sử 

dụng và làm quen thì sử dụng quy trình công việc nhƣ trƣớc đây. Trân trọng ! 

I. HƢỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHẢN BIỆN ĐỀ CƢƠNG 

 Bƣớc 1: Truy cập vào địa chỉ của phần mềm là:  

https://syt.thuathienhue.gov.vn/detai 
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Hình 1 

 Bƣớc 2: Đăng nhập tài khoản của mỗi thành viên 

 + Tài khoản: <<Tài khoản SSO>> 

 + Mật khẩu: <<Tổ thƣ ký sẽ cung cấp trực tiếp>> 

Ví dụ:  Nguyễn Quang Hiền; => Tài khoản là: nqhien.bvphcn 

   Nguyễn Đình Sơn => Tài khoản là: ndson.cdc 

   Võ Đại Tự Nhiên => vdtnhien.bvlbp 

 Ghi chú: Đề nghị thay đổi lại mật khẩu. 

 Sau khi đăng nhập thành công, sẽ xuất hiện nhƣ Hình 2 
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Hình 2 

 Bƣớc 3: Để thao tác chấm phản biện đề cƣơng, chúng ta chọn nhƣ sau: 

 “Nghiệp vụ đề cƣơng\3. Chấm đề cƣơng”, nhƣ Hình 3 

 

Hình 3 

 Sau đó hệ thống sẽ xuất hiện giao diện chính đã liệt kê các đề cƣơng của mỗi 

thành viên đã đƣợc phân công cụ thể nhƣ Hình 4 
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Hình 4 

 Cơ bản của giao diện này là có 2 trạng thái “Chƣa chấm” và “Đã chấm”, thao 

tác chọn nhƣ Hình 5, 6. 

 

Hình 5 

 

Hình 6 

Bƣớc 4: Chọn từng đề cƣơng để xem thông tin và nội dung để chấm phản biện. 

Ví dụ: Để chấm phản biện đề cƣơng “Nghiên cứu các bệnh da do virus 

thƣờng gặp ở trẻ em dƣới 15 tuổi và các yếu tố liên quan tại bệnh viện Phong – 

Da liễu Thừa Thiên Huế năm 2019”, thì chúng ta click vào “Nghiên cứu các bệnh 

da do virus thƣờng gặp ở trẻ em dƣới 15 tuổi và các yếu tố liên quan tại bệnh 

viện Phong – Da liễu Thừa Thiên Huế năm 2019” 
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và khi đó sẽ xuất hiện giao diện thông tin về đề cƣơng đó nhƣ Hình 7, 8 sau: 

 

Hình 7 
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Hình 8 

 Ghi chú: Toàn bộ hồ sơ đăng ký tham gia đề cƣơng đã đƣợc đính kèm file 

điện tử. Do đó, các Thành viên của Hội đồng có thể download file và đọc phản biện 

bằng file điện tử ở bất kỳ nơi nào. Hình 9 

 

Hình 9 
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Bƣớc 5: Chấm phản biện đề cƣơng. Để chấm phản biện đề cƣơng ta chọn nút 

“Chấm phản biện”, khi đó phần mềm sẽ xuất hiện một form đúng nhƣ “Phụ lục 4: 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƢƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ”  đƣợc quy định tại 

mẫu đánh gíá đề cƣơng NCKH –Sở Y tế Thừa Thiên Huế hiện nay. Sau đó, căn cứ 

các tiêu chí đã đƣợc quy định và nội dung thực tế của đề cƣơng và thành viên cho ý 

kiến nhận xét và điểm theo từng tiêu chí. Cụ thể, nhƣ tại các Hình 10, 11 

 

 

Hình 10 
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Hình 11 

 Sau khi đã có nhận xét và cho điểm của từng tiêu chí theo đúng quy định hiện 

hành, thì phần mềm sẽ cho ra Tổng điểm và Xếp loại của mỗi đề cƣơng.  

Ghi chú: Về các chức năng nhƣ sau: 

 

+ : Ý nghĩa là chưa gửi nộp chính thức về phiếu đánh giá lên 

HĐKHKT của ngành và có thể điều chỉnh, bổ sung về ý kiến nhận xét, cùng như điểm 

của đề cương đó. 

+ : Nội dung phản biện đã được gửi lên HĐKHKT ngành. 

+ : Hệ xuất ra file  Phụ lục 4 để thành viên hội đồng ý tên gửi Thư ký 

tổng hợp làm chứng từ thanh toán. 

II. HƢỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI 

 (Tương tự như chấm phản biện đề cương) 

Mọi thông tin để hỗ trợ, xin quý vị liên lạc thành viên Tổ thƣ ký 

HĐKHKT ngành: ThS Nguyễn Đào; ĐT: 0905.997.959; Email: 

ndao.syt@thuathienhue.gov.vn 
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