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Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lí giờ giảng

PHẦN I
DÀNH CHO GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN THỰC HÀNH,
GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ
1. Mục tiêu
Phần mềm cung cấp các công cụ nhằm giúp cho giảng viên theo dõi các nhiệm vụ giảng
dạy được phân công trong từng năm học, đồng thời giảng viên có thể quản lí, khai báo và theo
dõi tình hình thực hiện các nhiệm vụ NCKH và các nhiệm vụ khác được giao trong năm học.
Phần mềm sẽ tự động tính toán kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên ngay sau khi dữ
liệu được cập nhật lên hệ thống. Phương pháp tính toán và quy đổi giờ giảng, giờ NCKH và giờ
thực hiện các nhiệm vụ khác được quy định tại “Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và chế độ làm
việc đối với giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội”.

2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Truy cập hệ thống
-

Mở trình duyệt và gõ vào địa chỉ: http://qlnt.hnue.edu.vn/ để truy cập hệ thống.

-

Đăng nhập hệ thống với tên đăng nhập và mật khẩu đã được TTCNTT gửi về từng đơn vị
thông qua email.

Màn hình đăng nhập hệ thống quản lí giờ giảng
-

Sau khi đăng nhập, hệ thống sẽ hiển thị màn hình cho phép giảng viên quản lí thông tin
cá nhân và các nhiệm vụ trong năm học.
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Khu vực quản lí nhiệm vụ năm học của dành cho giảng viên
Bước 2: Quản lí, theo dõi giờ giảng đã thực hiện
-

Truy cập chức năng “Nhiệm vụ giảng dạy” tại khu vực “Dành cho giảng viên” để theo dõi
các nhiệm vụ giảng dạy đã được phân công trong năm học.

Màn hình nhiệm vụ giảng dạy năm học đã được phân công của giảng viên
-

Thống kê kết quả thực hiện nhiệm vụ giảng dạy trong năm học

Trung tâm Công nghệ thông tin – ĐHSP Hà Nội

4

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lí giờ giảng

Thống kê nhiệm vụ giảng dạy và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học
-

Giờ chuẩn nghĩa vụ được tính toán dựa trên quy định đã ban hành.

-

Tổng giờ chuẩn giảng dạy và giờ giảng dạy trực tiếp của giảng viên được phần mềm tính
toán dựa trên quy định đã ban hành.

-

Vượt giờ được tính toán dựa trên tổng giờ chuẩn giảng dạy và giờ chuẩn nghĩa vụ.

-

Giảng viên chỉ có thể theo dõi kế hoạch giảng dạy đã được phân công cho mình, nếu có
sai sót, vui lòng phản hồi lên quản lí khoa và các phòng quản lí hệ đào tạo tương ứng để
chỉnh sửa.

Bước 3: Quản lí thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học (đối với giảng viên)
-

Truy cập chức năng “Nhiệm vụ NCKH” tại khu vực chức năng “Dành cho giảng viên”.

Màn hình quản lí thực hiện nhiệm vụ NCKH dành cho giảng viên
-

Giờ chuẩn nghĩa vụ được tính toán dựa trên quy định đã ban hành.

-

Tổng giờ chuẩn trực tiếp và giờ chuẩn đã thực hiện được phần mềm tính toán dựa trên
loại công trình NCKH trong quy định đã ban hành.

-

Vượt giờ được tính toán dựa trên tổng giờ chuẩn đã thực hiện và giờ chuẩn nghĩa vụ.
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-

Để đăng ký nhiệm vụ NCKH mới, bấm nút “Đăng ký kế hoạch”.

-

Để chỉnh sửa hoặc xoá bỏ nhiệm vụ NCKH, bấm nút chỉnh sửa hoặc xoá tương ứng với
từng nhiệm vụ.

-

Màn hình đăng ký và chỉnh sửa thông tin nhiệm vụ NCKH

-

Loại nhiệm vụ được tham chiếu tại phụ lục số 3: Quy đổi giờ chuẩn NCKH trong quy
định đã ban hành.

-

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin: Tên nhiệm vụ, số lượng (mặc định là 1), số thành viên
tham gia, năm bắt đầu thực hiện, tải lên ảnh chụp minh chứng và ghi chú sau đó bấm
“Lưu” để thêm mới hoặc cập nhật thông tin đã chỉnh sửa.

-

Dữ liệu về NCKH sau khi cập nhật sẽ được gửi trực tiếp tới các phòng ban quản lí về
NCKH và các bài đăng trên các tạp chí.

Lưu ý: Bạn chỉ sẽ không thể chỉnh sửa hoặc xoá thông tin các nhiệm vụ sau khi các phòng
ban chức năng kiểm duyệt thông tin.
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Bước 4: Quản lí thực hiện nhiệm vụ khác
-

Truy cập chức năng “Nhiệm vụ khác” trong nhóm chức năng “Dành cho giảng viên”.

Màn hình quản lí thực hiện các nhiệm vụ khác
-

Giờ chuẩn nghĩa vụ được tính toán dựa trên quy định đã ban hành.

-

Tổng giờ chuẩn trực tiếp và giờ chuẩn đã thực hiện được phần mềm tính toán dựa trên
loại nhiệm vụ thực hiện trong quy định đã ban hành.

-

Vượt giờ được tính toán dựa trên tổng giờ chuẩn đã thực hiện và giờ chuẩn nghĩa vụ.

-

Để đăng ký nhiệm vụ mới, bấm nút “Khai báo hoạt động ”.

-

Để chỉnh sửa hoặc xoá bỏ nhiệm vụ, bấm nút chỉnh sửa hoặc xoá tương ứng với từng
nhiệm vụ.
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Màn hình khai báo thực hiện nhiệm vụ khác
-

Loại nhiệm vụ được tham chiếu tại phụ lục số 4: Quy đổi giờ chuẩn nhiệm vụ khác trong
quy định đã ban hành.

-

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin: Tên nhiệm vụ, số lượng (mặc định là 1) sau đó bấm
“Lưu” để thêm mới hoặc cập nhật thông tin đã chỉnh sửa.

-

Dữ liệu về việc thực hiện các nhiệm vụ khác sau khi cập nhật sẽ được gửi trực tiếp tới các
quản lí khoa để thực hiện việc kiểm duyệt.

-

Lưu ý: Bạn chỉ sẽ không thể chỉnh sửa hoặc xoá thông tin các nhiệm vụ sau khi quản lí
khoa kiểm duyệt thông tin.

PHẦN II
DÀNH CHO QUẢN LÍ CẤP KHOA
1. Mục tiêu
Cấp khoa sẽ quản lí, phân công giảng dạy, kiểm duyệt toàn bộ thông tin về các nhiệm vụ
giảng dạy, thực hiện các nhiệm vụ khác đối với từng giảng viên trong khoa.
Dữ liệu sau khi được kiểm duyệt sẽ được chuyển về các phòng ban chức năng tương ứng và
phòng Tổ chức – Cán bộ để làm cơ sở tính toán giờ giảng cho năm học.
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Cấp khoa có thể theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời có thể xem kết quả thống
kê kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với từng giảng viên trong khoa.

2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Truy cập hệ thống
-

Thực hiện các bước truy cập hệ thống giống như Bước 1, mục 2, phần I dành cho giảng
viên.

-

Sau khi đăng nhập bằng tài khoản có quyền quản lí cấp khoa, hệ thống sẽ hiển thị nhóm
các chức năng dành cho quản lí viên cấp khoa.

Màn hình quản lí cấp khoa
Bước 2: Theo dõi nhiệm vụ cấp khoa
-

Truy cập chức năng “Nhiệm vụ khoa” để quản lí các nhiệm vụ giảng dạy.

Màn hình theo dõi nhiệm vụ giảng dạy toàn khoa
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-

Dữ liệu nhiệm vụ giảng dạy được cập nhật thường xuyên trong năm học, theo kế hoạch
giảng dạy tại tất cả các hệ đào tạo.

-

Quản lí cấp khoa được phép chỉnh sửa, cập nhật hoặc xoá bỏ các nhiệm vụ.

-

Thông tin các nhiệm vụ sẽ bị khoá sau khi các phòng ban quản lí đào tạo tương ứng kiểm
duyệt và xác nhận thông tin.

-

Để thêm tạo mới hoặc cập nhật thông tin nhiệm vụ giảng dạy, bấm nút “Thêm kế hoạch”
hoặc nút chỉnh sửa tương ứng; để xoá bỏ một nhiệm vụ giảng dạy, bấm nút xoá tương
ứng.

Màn hình cập nhật thông tin nhiệm vụ giảng dạy
-

Vui lòng điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và bấm nút “Lưu” để cập nhật thông tin lên
hệ thống.

-

Tiết giảng dạy tham chiếu tại phụ lục 1 trong quy định đã ban hành.

Bước 3: Phân công giảng dạy
-

Truy cập chức năng “Phân công nhiệm vụ” để phân công giảng dạy cho các giảng viên
trong khoa.
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Màn hình phân công nhiệm vụ giảng dạy
-

Quản lí cấp khoa lọc các nhiệm vụ giảng dạy theo từng hệ đào tạo.

-

Phân công nhiệm vụ bằng cách chọn tên giảng viên tương ứng với từng nhiệm vụ tại cột
giảng viên.

-

Hệ thống sẽ tự động cập nhật dữ liệu ngay sau khi chọn, có thông báo thành công trên
màn hình.

-

Giảng viên sẽ nhận được nhiệm vụ ngay sau khi quản lí khoa phân công.

Bước 4: Kiểm duyệt nhiệm vụ
-

Quản lí khoa truy cập chức năng “Kiểm duyệt nhiệm vụ” tại nhóm các chức năng dành
cho quản lí cấp khoa.

Màn hình kiểm duyệt nhiệm vụ cấp khoa
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-

Quản lí khoa chỉ thực hiện kiểm duyệt nhiệm vụ cho các giảng viên trong khoa đối với dữ
liệu về các nhiệm vụ khác.

-

Để kiểm duyệt một nhiệm vụ, bấm nút xác nhận tương ứng với từng nhiệm vụ.

-

Bạn cũng có thể bấm kiểm duyệt cho tất cả các nhiệm vụ bằng cách bấm nút “Xác nhận
tất cả”.

-

Dữ liệu sau khi được xác nhận sẽ được tự động cập nhật và chuyển lên hệ thống để tính
toán ngay giờ thực hiện các nhiệm vụ khác đối với giảng viên.

-

Dữ liệu về nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học sẽ do các phòng ban chức năng
tương ứng kiểm duyệt trực tiếp.

Bước 5: Theo dõi thống kê việc thực hiện nhiệm vụ cấp khoa
-

Quản lí khoa truy cập chức năng “Thống kê giờ giảng”.

Màn hình thống kê tổng hợp giờ giảng toàn khoa
-

Tại màn hình thống kê giờ giảng cấp khoa, quản lí khoa có thể theo dõi các thống kê cơ
bản về chức danh, học hàm – học vị, và giờ thực hiện các nhiệm vụ đối với từng giảng
viên trong khoa.

Trung tâm Công nghệ thông tin – ĐHSP Hà Nội
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-

Dữ liệu giờ giảng, giờ nghiên cứu khoa học, giờ thực hiện nhiệm vụ khác được phần mềm
tự động tính toán dựa trên các nhiệm vụ khai báo.

-

Việc tính toán vượt giờ, bù giờ được thực hiện theo nguyên tắc trong quy định đã ban
hành.

PHẦN III
DÀNH CHO CÁC PHÒNG BAN QUẢN LÍ ĐÀO TẠO
1. Mục tiêu
Các phòng ban quản lí đào tạo bao gồm: Phòng Đào tạo quản, Phòng Sau đại học, Trung tâm
Đào tạo – Bồi dưỡng thường xuyên, thực hiện việc quản lí, theo dõi, kiểm duyệt thông tin về các
nhiệm vụ giảng dạy của giảng viên trong toàn trường.
Phòng Đào tạo quản lí, theo dõi, kiểm duyệt các nhiệm vụ về kế hoạch giảng dạy trong toàn
trường đối với các hệ đào tạo: Đại học chính quy, Đại học văn bằng 2 và Cao đẳng.
Phòng Sau đại học quản lí, theo dõi, kiểm duyệt các nhiệm vụ về kế hoạch giảng dạy trong
toàn trường đối với các hệ đào tạo: Cao học và Nghiên cứu sinh.
Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng thường xuyên quản lí, theo dõi, kiểm duyệt các nhiệm vụ về
kế hoạch giảng dạy trong toàn trường đối với các hệ đào tạo ngoài trường.

2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Đăng nhập hệ thống
-

Thực hiện các bước truy cập hệ thống giống như Bước 1, mục 2, phần I dành cho giảng
viên.

-

Sau khi đăng nhập, hệ thống sẽ hiển thị nhóm các chức năng dành cho quản lí cấp trường.

Màn hình các chức năng dành cho quản lí cấp trường
Bước 2: Quản lí kế hoạch và nhiệm vụ giảng dạy

Trung tâm Công nghệ thông tin – ĐHSP Hà Nội
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-

Quản lí viên cấp trường truy cập chức năng “Quản lí giảng dạy” để thực hiện quản lí
nhiệm vụ giảng dạy toàn trường theo các hệ đào tạo được giao nhiệm vụ quản lí.

Màn hình quản lí nhiệm vụ giảng dạy cấp trường
-

Quản lí viên thực hiện các thao tác quản lí nhiệm vụ giảng dạy theo từng năm học, hệ đào
tạo được phân công quản lí, khoa, bộ môn trực thuộc.

-

Nhiệm vụ giảng dạy có thể được cập nhật liên tục trong suốt năm học, dữ liệu sau khi cập
nhật sẽ được gửi ngay về các khoa và bộ môn để quản lí cấp khoa có thể thực hiện phân
công nhiệm vụ giảng dạy cho giảng viên.

-

Quản lí viên có thể thêm mới, chỉnh sửa, xoá bỏ các nhiệm vụ giảng dạy bằng cách thao
tác trên hệ thống phần mềm, bấm vào các nút “Thêm kế hoạch”, “Sửa”, “Xoá” để thực
hiện các chức năng tương ứng (tham khảo thêm Bước 2, Mục 2, Phần II: Theo dõi nhiệm
vụ giảng dạy).

Bước 3: Kiểm duyệt nhiệm vụ giảng dạy
-

Quản lí viên truy cập chức năng “Kiểm duyệt giờ giảng”.

Trung tâm Công nghệ thông tin – ĐHSP Hà Nội
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Màn hình kiểm duyệt nhiệm vụ giảng dạy cấp trường
-

Quản lí viên thực hiện các thao tác kiểm duyệt nhiệm vụ giảng dạy theo từng năm học, hệ
đào tạo được phân công quản lí, khoa, bộ môn trực thuộc.

-

Để xác nhận hoặc huỷ xác nhận một nhiệm vụ, bấm nút có biểu tượng xác nhận hoặc huỷ
xác nhận tương ứng.

-

Quản lí viên có thể thực hiện xác nhận toàn bộ các nhiệm vụ giảng dạy trên danh sách đã
lọc bằng cách bấm nút “Xác nhận tất cả”.

-

Dữ liệu giảng dạy sau khi được xác nhận sẽ được phần mềm tính toán và quy đổi theo quy
định đã ban hành.

Bước 4: Thống kê nhiệm vụ giảng dạy toàn trường
-

Quản lí viên truy cập chức năng “Thống kê giờ giảng”.

Trung tâm Công nghệ thông tin – ĐHSP Hà Nội
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Màn hình thống kê giờ giảng toàn trường
-

Quản lí viên có thể theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy trong toàn trường
thông qua màn hình thống kê, dữ liệu thống kê được chọn lọc theo năm học và đơn vị trực
thuộc.

-

Việc thực hiện tính toán giờ thực hiện nhiệm vụ, nhiệm vụ trực tiếp và tính toán vượt, bù
giờ được hệ thống xử lý tự động và cập nhật liên tục khi có dữ kiện mới, đảm bảo chính
xác và kịp thời.

PHẦN IV
DÀNH CHO CÁC PHÒNG BAN QUẢN LÍ NCKH VÀ TẠP CHÍ KHCN
1. Mục tiêu
Các phòng ban quản lí NCKH và Tạp chí bao gồm: Phòng Khoa học – Công nghệ, Phòng
Tạp chí và thông tin KHCN.
Các phòng ban quản lí NCKH và Tạp chí KHCN thực hiện việc theo dõi, kiểm duyệt thông
tin trên phần mềm đối với các nhiệm vụ NCKH của giảng viên trong toàn trường.
Thực hiện việc thống kê, báo cáo các nhiệm vụ NCKH và các bài đăng tạp chí dựa trên dữ
liệu đã được các giảng viên trong trường cập nhật.

2. Hướng dẫn thực hiện
Trung tâm Công nghệ thông tin – ĐHSP Hà Nội
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Bước 1: Đăng nhập hệ thống
-

Thực hiện các bước truy cập hệ thống giống như Bước 1, mục 2, phần I dành cho giảng
viên.

-

Sau khi đăng nhập, hệ thống sẽ hiển thị nhóm các chức năng dành cho quản lí NCKH và
Tạp chí KHCN tương ứng.

Màn hình chức năng quản lí cấp trường về nhiệm vụ NCKH
Bước 2: Thực hiện kiểm duyệt
-

Quản lí viên truy cập chức năng “Công trình NCKH” hoặc “Bài đăng tạp chí”

Màn hình kiểm duyệt nhiệm vụ NCKH, các bài đăng tạp chí KHCN
-

Quản lí viên lọc dữ liệu theo các khoa hoặc bộ môn trực thuộc tương ứng.

-

Thực hiện việc theo dõi và kiểm duyệt dữ liệu NCKH.

-

Để xác nhận hoặc huỷ xác nhận thông tin một nhiệm vụ NCKH, bấm nút xác nhận hoặc
huỷ xác nhận tương ứng.

-

Quản lí viên cũng có thể xác nhận toàn bộ danh sách các nhiệm vụ NCKH đã được lọc
bằng cách bấm nút “Xác nhận tất cả”.

Bước 3: Theo dõi, thống kê tình hình thực hiện các nhiệm vụ NCKH
-

Quản lí viên truy cập chức năng “Thống kê giờ giảng”.

Trung tâm Công nghệ thông tin – ĐHSP Hà Nội
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Màn hình thống kê giờ NCKH
-

Quản lí viên lọc theo các khoa và bộ môn trực thuộc.

-

Theo dõi tình hình thực hiện và kết quả quy đổi giờ NCKH được phần mềm tính toán theo
quy định đã ban hành.

PHẦN V
DÀNH CHO PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
1. Mục tiêu
Phòng Tổ chức – Cán bộ thực hiện việc quản lí danh sách, thông tin cá nhân của toàn bộ cán
bộ, giảng viên trong trường, quản lí dữ liệu về các chức danh, chức vụ, học hàm, học vị và danh
sách các đơn vị trong trường.
Phòng Tổ chức – Cán bộ thực theo dõi, thống kê tình hình thực hiện các nhiệm vụ năm học
của toàn bộ cán bộ, giảng viên trong trường để làm cơ sở đánh giá, xếp loại và thực hiện các chế
độ khác.

2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Đăng nhập hệ thống
Trung tâm Công nghệ thông tin – ĐHSP Hà Nội
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-

Thực hiện các bước truy cập hệ thống giống như Bước 1, mục 2, phần I dành cho giảng
viên.

-

Sau khi đăng nhập, hệ thống sẽ hiển thị nhóm các chức năng quản lí dữ liệu về thông tin
cán bộ, giảng viên.

Màn hình quản lí dữ liệu về thông tin cán bộ, giảng viên và các đơn vị trong trường
Bước 2: Quản lí danh mục các chức vụ, chức danh, học hàm – học vị
-

Quản lí viên truy cập các chức năng tương ứng: “Chức vụ”, “Học hàm, học vị”, “Chức
danh” để quản lí danh mục các dữ liệu tương ứng.

Màn hình quản lí danh mục các chức vụ
-

Danh mục các chức vụ, hệ số, phụ cấp, định mức của chức vụ được quy định tại phụ lục
số 5 – Định mức kiêm nhiệm.

Trung tâm Công nghệ thông tin – ĐHSP Hà Nội
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Màn hình quản lí danh mục học hàm, học vị
-

Hệ số dành cho các học hàm, học vị được ban hành trong danh sách các chức danh theo
quy định.

Màn hình quản lí danh mục các chức danh
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Màn hình quản lí danh sách và thông tin các đơn vị trong trường

Màn hình quản lí thông tin cán bộ
-

Quản lí viên có thể thêm mới, sửa, xoá thông tin các dữ liệu bằng cách bấm vào các nút
chức năng tương ứng trên màn hình.

-

Dữ liệu sau khi cập nhật ngay lập tức sẽ được áp dụng cho toàn bộ hệ thống.

Phần VI
HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
1. Mục tiêu
Hệ thống sử dụng mã cán bộ (được in trên thẻ cán bộ) để làm thông tin đăng nhập và mật
khẩu mặc định.
Trung tâm Công nghệ thông tin – ĐHSP Hà Nội
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Cán bộ, giảng viên có thể sử dụng tài khoản email do nhà trường quản lí (email có dạng:
***@hnue.edu.vn) để làm tài khoản đăng nhập hệ thống.

2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Đăng nhập hệ thống
-

Thực hiện các bước truy cập hệ thống giống như Bước 1, mục 2, phần I dành cho giảng
viên.

Bước 2: Theo dõi thông tin tài khoản

-

Truy cập chức năng “Thông tin tài khoản” trong nhóm chức năng “Tài khoản cá nhân”.

Màn hình thông tin tài khoản cá nhân
-

Thông tin tài khoản cá nhân của cán bộ, giảng viên do phòng Tổ chức – Cán bộ cung cấp
và quản lý.

-

Nếu có nhu cầu sửa đổi, vui lòng liên hệ phòng Tổ chức – Cán bộ để được giải đáp.

Bước 3: Khai báo email và đổi mật khẩu

Trung tâm Công nghệ thông tin – ĐHSP Hà Nội

22

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lí giờ giảng

Màn hình thông tin tài khoản
-

Cán bộ, giảng viên khai báo email do nhà trường cấp vào mục 10. Email đăng nhập, sau
đó bấm nút “Lưu”.

-

Để thay đổi mật khẩu mặc định, bạn vui lòng khai báo mật khẩu cũ, đồng thời khai báo
mật khẩu mới sau đó bấm nút “Ghi lại” để thực hiện đổi mật khẩu truy cập.

-

Sau khi khai báo email và đổi mật khẩu, bạn có thể sử dụng email và mật khẩu mới để
đăng nhập thay cho mã cán bộ. Hệ thống sẽ bảo mật tài khoản cho bạn.

Phần VII
HỖ TRỢ SỬ DỤNG
1. Tài liệu
-

Tài liệu hướng dẫn sử dụng được gửi về từng đơn vị và cá nhân thông qua email hoặc
công văn cho lần đầu sử dụng.

-

Tài liệu sẽ liên tục được cập nhật, sửa đổi và bổ sung tuỳ theo tốc độ phát triển các tính
năng mới của phần mềm, được công bố trên địa chỉ hoạt động của phần mềm tại
http://qlnt.hnue.edu.vn/.

2. Giải đáp thắc mắc & đóng góp ý kiến
-

Mọi ý kiến thắc mắc và đóng góp cho sự phát triển của phần mềm vui lòng gửi về địa chỉ
email: tt.cntt@hnue.edu.vn hoặc liên hệ với các cá nhân phụ trách:

Trung tâm Công nghệ thông tin – ĐHSP Hà Nội

23

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lí giờ giảng

o Mr. Báu (TT.CNTT): 098.807.0073 – baunt@hnue.edu.vn
o Mr. Phòng (TT.CNTT): 0968.356.088 – phongtd@hnue.edu.vn
o Mr. Hải (Giám đốc TT.CNTT): 097.848.6885 – haind@hnue.edu.vn
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