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1. Giới thiệu
1.1. Địa chỉ và tài khoản truy cập:
Địa chỉ: http://vphv.vnua.edu.vn

Tên truy cập: tài khoản email của mỗi cá nhân.
Mật khẩu (mặc định): 1234567
Cách đổi mật khẩu: Click vào tên người dùng -> Edit Profile -> Quản lý password

Quản lý password

Nhập password hiện tại -> Nhập password mới -> Xác nhận Password -> Thay đổi
password.
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1.2. Quy trình sử dụng
- Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuấn tới trên hệ thống điều hành

trực tuyến (trước 9 giờ ngày thứ 6 hàng tuần, đơn vị có thể đăng ký lịch trước cả
tháng, cả năm nhưng không được đăng ký lịch hồi tố)

- Chủ trì (BGĐ, CTCĐ, BTĐTN) xác nhận lịch đăng ký do mình chủ trì
- Chánh Văn phòng phê duyệt và xuất bản lịch (trước 5 giờ chiều thứ 6 hàng

tuần, các lịch bổ sung sau thời gian trên phải được sự đồng ý của người chủ trì và Chánh
văn phòng duyệt)
1.3. Phân cấp người dùng

Module Lịch tuần được sử dụng bởi bốn mức người dùng:

Trưởng các đơn vị: có quyền xem, đăng ký lịch mới, sửa và xóa những lịch
do mình đăng ký.

Phó Giám đốc: có quyền xem, đăng ký lịch mới; sửa và xóa những lịch do
mình đăng ký; kiểm tra và xử lý xung đột những lịch do mình chủ trì.

Giám đốc/Chánh Văn phòng: đây là mức người dùng có quyền cao nhất
được phép quản trị và xuất bản tất cả các lịch.

Chuyên viên/Giảng viên: là mức thấp nhất chỉ được phép xem và in lịch tuần.
2. Hướng dẫn sử dụng
2.1. Đăng ký lịch (BGĐ, BTĐTN, CTCĐ, Trưởng các đơn vị)

Các đối tượng được phép đăng ký lịch: VPHV, Bí thư đoàn thanh niên, Chủ
tịch công đoàn, Trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện.

Để đăng ký lịch chọn nút thêm lịch ; Để sửa/xóa chọn nút

Nhấn vào
đây để đăng
ký lịch

Sửa lịch

Xóa lịch
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Nhập các thông tin: Nội dung, thời gian, người chủ trì, thành phần (có thể
chọn hoặc nhập trực tiếp), địa điểm, đơn vị đăng ký lịch -> Click cập nhật để kết
thúc.

Sau khi cập nhật lịch nếu có thông báo trùng (trùng địa điểm, thời gian, chủ
trì) người đăng ký xem xét điều chỉnh ngày, giờ, địa điểm họp để tránh trùng.
Trường hợp vẫn còn xung đột bộ phận quản trị lịch tuần sẽ báo cáo BGĐ/Chánh
văn phòng duyệt và điều chỉnh. Để thuận tiện cho BGĐ/Chánh văn phòng duyệt
lịch người đăng ký chọn thêm mức quan trọng.

2.2. Chủ trì xác nhận lịch
Chủ trì xác nhận lịch do Trưởng các đơn vị đăng ký mình là chủ trì. Các lịch

đã đăng ký nhưng chưa được chủ trì xác nhận, có thể nhận biết bởi biểu tượng
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2.3. Xuất bản lịch
Giám đốc/ Chánh văn phòng xuất bản lịch của Học viện, khi xuất bản lịch có

thể chọn một, nhiều hoặc tất cả các lịch để phê duyệt và xuất bản lịch ở cột Select
cuối cùng bên phải màn hình rồi Click Xuất bản lịch.

Trưởng đơn vị có quyền xuất bản lịch của đơn vị
2.4. Xem và in lịch (Toàn thể CBGV)

Click chọn Xem lịch để xem lịch đã được phê duyệt

In lịch: Click chọn Xuất ra word để in lịch dưới dạng bảng sau:

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề về tài khoản, mật khẩu liên hệ bộ
phận quản trị mạng, đ/c Tuấn (04.62.617.556); Nếu có vấn đề về nội dung đăng ký
lịch liên hệ Lãnh đạo VPHV hoặc đ/c Oanh (04.62.617.899)


