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HƯỚNG DẪN THAO THÁC LẬP ĐỀ NGHỊ CẤP XÁC NHẬN: 

 

A. Lập đề nghị cấp loại xác nhận miễn phí: 

- (1): Chọn loại văn bản cần đề nghị Trường xác nhận. Với mỗi loại văn bản, hệ thống báo số lượng Trường còn tiếp nhận trong ngày; 

- (2): nhập “Thông tin thêm” để làm rõ cho loại văn bản. Ví dụ: nếu đề nghị cấp “Bảng điểm học kỳ” của học kỳ 2/2017-2018 thì nhập 

“học kỳ 2/2017-2018” vào ô “Thông tin thêm”; 

- (3): Lưu đề nghị; 

- Đến bước này thì:  

 Nếu đã đúng loại văn bản đề nghị, đủ thông tin thêm thì kích nút lệnh “K.định” trên dòng tương ứng để khẳng định mình đề 

nghị Trường cấp loại văn bản này. 

 Nếu không đúng thì kích nút lệnh “Xóa” trên dòng tương ứng để Xóa đề nghị của mình. 

Lưu ý:  

 Khi đã khẳng định thì không thể xóa hoặc bổ sung thông tin được nữa. 

 Để lập đề nghị mới, kích vào nút lệnh “Đề nghị mới” (4). 

 

B. Lập đề nghị cấp loại xác nhận có trả phí: 

- (5): Chọn loại văn bản cần đề nghị Trường xác nhận; 

- (6): nhập “Thông tin thêm” để làm rõ cho loại văn bản. Ví dụ: nếu đề nghị cấp “Bảng điểm học kỳ” của học kỳ 2/2017-2018 thì nhập 

“học kỳ 2/2017-2018” vào ô “Thông tin thêm”; 

- (7): Nhập số lượng bản xác nhận cần thiết; 

- (8): Lưu đề nghị; 

- Đến bước này thì:  

 Nếu đã đúng loại văn bản đề nghị, đủ thông tin thêm thì kích nút lệnh “K.định” trên dòng tương ứng để khẳng định mình đề 

nghị Trường cấp loại văn bản này. 

 Nếu không đúng thì kích nút lệnh “Xóa” trên dòng tương ứng để Xóa đề nghị của mình. 

Lưu ý:  

 Khi đã khẳng định thì không thể xóa hoặc bổ sung thông tin được nữa. 

 Để lập đề nghị mới, kích vào nút lệnh “Đề nghị mới” (9). 
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