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Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường 

 

Thời gian qua Cổng thông tin điện tử của Trường có cập nhật, cải tiến một 
số chức năng để nâng cao hiệu quả công tác của Trường. Theo chỉ đạo của Phó 
hiệu trưởng Tô Văn Hòa, Trung tâm Công nghệ thông tin xin thông báo một số 
nội dung sau: 

1. Cổng thông tin điện tử đã được bổ sung nút chức năng "Đăng ký nhận 
thông tin tuyển sinh" để thu thập nhu cầu học tại Trường Đại học Luật Hà Nội. 

 
Đề nghị các đơn vị đào tạo (Phòng ĐTĐH, Phòng ĐTSĐH) mỗi khi có 

thông báo tuyển sinh khóa mới thì liên hệ với Trung tâm CNTT để gửi danh sách 
những người đăng ký nhu cầu học. 

Đề nghị các trưởng đơn vị thông báo đến toàn thể viên chức người lao động 
về nút chức năng này để hướng dẫn người quen khi có nhu cầu đăng ký học tại 
Trường Đại học Luật Hà Nội. 

2. Thời gian qua có tình trạng người dùng khi sử dụng các công cụ tìm kiếm 
thông tin trên internet khó tìm thấy thông tin phù hợp về Trường. Nguyên nhân là 
khi các đơn vị đăng các thông báo chưa điền đầy đủ các trường thông tin vào mục 
từ khóa mà chỉ đăng thông báo dạng scan. Đề nghị các đơn vị mỗi khi đăng các 
thông báo lên Cổng thông tin điện tử (ví dụ thông báo tuyển sinh, thông báo nhập 
học ...) cần điền vào trường thông tin "Từ khóa:" tất cả các từ khóa liên quan tới 
thông báo. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Hiệu trưởng (để báo cáo);  
- Các Phó Hiệu trưởng (để báo cáo);  
- Lưu: VT, CNTT.  
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