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Hệ thống 160 phòng học thông minh tại ĐHQGHN vận hành tốt, phục vụ hiệu quả công tác 

đào tạo và nghiên cứu khoa học.

ĐHQGHN áp dụng triệt để công nghệ thông tin và truyền thông trong mọi hoạt động, xây dựng 

hệ thống thông tin tích hợp, cổng điện tử, hệ thống trang web song ngữ Việt - Anh theo chuẩn 

quốc tế, hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông... Cùng với đó, công 

nghệ thông tin được ứng dụng sâu rộng trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học 

và công tác sinh viên. Tiêu biểu như phần mềm tuyển sinh sinh viên quốc tế nhằm góp phần 

thúc đẩy việc quảng bá hình ảnh, hoạt động của các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế của 

ĐHQGHN trên mạng trực tuyến; thống nhất một đầu mối quản lý, hỗ trợ sinh viên quốc tế đến 

học tập và trao đổi kiến thức tại ĐHQGHN. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, ĐHQGHN chính thức ra 

mắt và đưa vào sử dụng App Mobile VNU.CSS tại KTX Mễ Trì và KTX Ngoại Ngữ. Phần mềm này 

sẽ giúp nâng cao tính tương tác giữa học sinh, sinh viên với Ban Quản lý Ký túc xá và cung cấp 

thêm các dịch vụ, tiện ích cho người học như đăng ký loại phòng, cập nhật hồ sơ, thanh toán 

online… thông qua nền tảng trang Web và App Mobile.
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160 smart classrooms at VNU are operating well, effectively supporting training and research.

VNU thoroughly applies information and communication technology in all activities, builds 

integrated information systems, electronic portals, a system of Vietnamese-English bilingual 

websites according to international standards and infrastructure systems of information 

technology and communication, etc. Along with that, information technology is applied 

in depth in training activities, research and student affairs. Typically, the international 

student recruitment software contributes to promoting the image and activities of VNU's 

online international standard training programs; a single point of contact is used to support 

international students to study and exchange knowledge at VNU. VNU Student Support Centre 

officially launched App Mobile VNU.CSS at Me Tri dormitory and Ngoai ngu dormitory. This 

software helps improve the interaction between students and the Dormitory Management 

Board and provide additional services and utilities for students, such as room registration, 

updating records, online payment, etc., through the Web and App Mobile platform.

SMART CLASSROOM
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