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1. Giới thiệu 

Hệ thống website cá nhân (còn gọi là hệ thống mysite) của Đại học Thái Nguyên 

(ĐHTN) có địa chỉ http://mysite.tnu.edu.vn.  

Mỗi mysite bao gồm 2 phần: phần quản trị nội dung và phần hiển thị nội dung cho độc 

giả xem.  

Phần hiển thị nội dung của mỗi mysite bao gồm thông tin cơ bản (ảnh cá nhân, họ và 

tên, học hàm, học vị …) và các Tab chứa nội dung (Thông tin chung, Giảng dạy, Đề tài/Dự án, 

Sản phẩm xuất bản, Sản phẩm đào tạo, Tài nguyên chia sẻ). Ví dụ, trang web cá nhân của 

GS.TS Phạm Hồng Quang có địa chỉ là: http://mysite.tnu.edu.vn/vi/phamhongquang và giao 

diện như sau: 

 

Trong phần tiếp theo, tài liệu này sẽ hướng dẫn quý thầy, cô quản trị nội dung mysite 

của mình trong hệ thống website cá nhân của ĐHTN. 

  

http://mysite.tnu.edu.vn/
http://mysite.tnu.edu.vn/vi/phamhongquang
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2. Đăng nhập hệ thống 

Click nút login tại góc trái trên của trang chủ Mysite hoặc truy cập đường dẫn sau: 

http://mysite.tnu.edu.vn/administrator/index.php 

Trong màn hình đăng nhập, gõ  username và password được cung cấp để đăng nhập.  

 

3. Thay đổi mật khẩu 

Click nút lệnh tại góc trên cùng bên phải màn hình -> chọn Edit Account  như hình sau: 

 

Trong giao diện tiếp theo, nhập mật khẩu mới vào 2 ô Mật khẩu và Xác nhận mật 

khẩu. Click nút lệnh Lưu hoặc Lưu và thoát để lưu thông tin.  

 
  

http://mysite.tnu.edu.vn/administrator/index.php
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4. Thay đổi thông tin cá nhân cơ bản và ảnh đại diện 

Các thông tin cá nhân là thông tin xuất hiện trong phần hiển thị nội dung của mysite cá 

nhân, như hình dưới đây. 

 

Để thực hiện cập nhật các thông tin này, ta click chọn tab Cá nhân trên thanh menu của 

trang quản trị, các thầy, cô sẽ được chuyển tới màn hình sau: 

 

Tại màn hình này, quý thầy, cô có thể chỉnh sửa hay nhập thêm các thông tin cá nhân 

của mình như các thông tin về Họ tên, email, tên đăng nhập, mật khẩu … 

Các mục được mở ngoặc (tiếng Anh) đi kèm, sẽ là nội dung hiển thị trong phần ngôn 

ngữ tiếng Anh của website.  

Mục đường dẫn sẽ cho biết địa chỉ của website cá nhân của thầy, cô. Ví dụ, trong màn 

hình trên, đường dẫn của PGS.TS. Nguyễn Hữu Công được đặt là nguyenhuucong, khi đó địa 

chỉ mysite của thầy Công sẽ là http://mysite.tnu.edu.vn/vi/nguyenhuucong.  Nếu đường dẫn ta 

nhập mới vào trùng với 1 địa chỉ đã được cấp cho một người dùng khác, hệ thống sẽ báo lỗi và 

khi đó ta cần chọn một đường dẫn khác. 

  

http://mysite.tnu.edu.vn/vi/nguyenhuucong
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Để thay đổi ảnh đại diện ta làm như sau: 

Bước 1: Tải ảnh lên  

Click nút Chọn trong dòng Select an image >> Xuất hiện cửa sổ mới >> Chọn thư mục 

theo đơn vị (Ví dụ TruongDHSP) >> Kéo thanh cuộn xuống dưới >> Trong mục tải tập tin lên 

click chọn tệp >> tìm file ảnh trong máy tính (lưu ý: nên chọn ảnh có tỷ lệ 3x4, đặt tên ảnh 

không dấu và không có khoảng cách, ví dụ GS.TS.PhamHongQuang.jpg) >> tải lên. 

 

Bước 2: Chọn ảnh vừa tải làm ảnh đại diện 

Sau khi ảnh được tải lên thành công click chọn ảnh >>  click OK để chèn ảnh. 

 

Sau khi cập nhật xong các thông tin, click nút Lưu hoặc nút Lưu và thoát để lưu dữ 

liệu. 
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5. Cập nhật nội dung cho Tab “Thông tin chung” 

Tab Thông tin chung trên trang hiển thị sẽ gồm các nội dung như lý lịch sơ lược, quá 

trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích đạt được …  

Để cập nhật nội dung cho Tab Thông tin chung của trang hiển thị, quý thầy cô click 

chọn tab Thông tin chung trên thanh menu của trang quản trị, xuất hiện màn hình cập nhật nội 

dung như sau: 

 

Tiến hành nhập các thông tin chung vào khung soạn thảo. Sau khi nhập xong, click chọn 

Lưu hoặc Lưu và thoát để lưu dữ liệu. 
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6. Cập nhật nội dung cho Tab “Giảng dạy” 

Tab Giảng dạy trên trang hiển thị sẽ gồm các nội dung như các môn học (học phần), tài 

liệu giảng dạy, các bài giảng...  

6.1. Quản lý danh mục giảng dạy 

Trên thanh menu của trang quản trị, click chọn Giảng dạy >> Quản lý danh mục 

giảng dạy. 

 

Xuất hiện màn hình Quản lý danh mục giảng dạy 

 

6.1.1. Thêm mới danh mục giảng dạy 

Trong màn hình Quản lý danh mục giảng dạy, chọn Thêm mới 

 Tiến hành nhập thông tin cho danh mục giảng dạy như màn hình dưới đây 

 

- Nhập tên danh mục: tên menu hiển thị bên ngoài 

- Nhập tên đường dẫn: Có thể bỏ trống (lưu ý: nếu khi lưu dữ liệu, hệ thống báo đường 

dẫn đã có ta nhập vào ô dường dẫn tên chữ hoặc số bất kỳ). 
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- Danh mục cha: nếu là menu cấp 1 ta để nguyên, nếu để danh mục được tạo là menu 

cấp 2 ta cần chọn mục để làm cha của menu này (ví dụ: có menu cấp 1 là Giảng dạy đại học ta 

muốn trong Giảng dạy đại học có menu cấp 2 là Bài giảng môn Toán chuyên ngành, thì khi 

đó ở ô danh mục cha ta chọn Giảng dạy đại học). 

- Thứ tự: chọn thứ tự nào trong menu thì tên nemu này sẽ nằm phía dưới 

Sau khi nhập xong, click chọn Lưu hoặc Lưu và thoát để lưu dữ liệu. 

6.1.2. Sửa  danh mục giảng dạy 

Trong màn hình Quản lý danh mục giảng dạy, Tick chọn vào ô checkbox bên cạnh tên 

danh mục cần sửa như hình dưới đây, click nút Sửa 

 

Tiến hành sửa thông tin cho danh mục giảng dạy, sau khi sửa xong, click chọn Lưu 

hoặc Lưu và thoát để lưu dữ liệu. 

6.1.3. Xóa danh mục giảng dạy 

Trong màn hình Quản lý danh mục giảng dạy, Tick chọn vào ô checkbox bên cạnh tên 

danh mục cần xóa như hình dưới đây, click nút Xóa. 

 
  



 

9 
 

6.2. Quản lý bài viết trong Giảng dạy 

Trên thanh menu của trang quản trị, click chọn Giảng dạy >> Quản lý bài viết giảng 

dạy. 

 

Xuất hiện màn hình Quản lý bài viết giảng dạy 

 

6.2.1. Thêm bài viết mới 

Trong màn hình Quản lý bài viết giảng dạy click chọn Thêm mới và nhập thông tin 

cho bài viết 

 
 

- Tiêu đề: Tên bài giảng/bài viết 

- Đường dẫn có thể nhập hoặc bỏ trống. 

- Danh mục: Chọn danh mục của bài giảng. 

- Nội dung: Soạn thảo nội dung. 

o Soạn thảo thông tin bài giảng: Ví dụ Thông tin về tên học phần, số tín chỉ … 
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o Đính kèm file tài liệu:  

Bước 1: Trong khung soạn thảo nội dung, click chọn mục Document để chuyển sang 

màn hình tải tài liệu. 

 
 

Bước 2: Trong màn hình tải tài liệu,kéo thanh cuộn xuống phía dưới, trong mục Tải 

tập tin click chọn tệp để chọn file tài liệu sẽ tải lên -> chọn xong click Tải lên. Chú 

ý, nên chọn tài liệu là file pdf, có kích thước không quá 10MB, đặt tên file không có 

dấu. 
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Bước 3: Trong màn hình tải tài liệu, kéo thanh cuộn lên trên (1); trong khu vực chứa 

các tài liệu đã tải lên, kéo thanh trượt số (2) để tìm và click chọn đúng tên tài liệu 

(3); chọn xong click OK (4). 

 
- Lưu bài viết: Sau khi cập nhật thông tin cho bài viết, click chọn Lưu hoặc Lưu và 

thoát để lưu dữ liệu. 

6.2.2. Sửa bài viết  

Trong màn hình Quản lý bài viết giảng dạy, Tick chọn vào ô checkbox bên cạnh tên 

bài viết cần sửa >> click nút Sửa, như hình dưới đây 

 

Sau đó thực hiện chỉnh sửa và lưu lại như khi tạo mới một bài viết. 
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6.2.3. Xóa bài viết 

Trong màn hình Quản lý bài viết giảng dạy, Tick chọn vào ô checkbox bên cạnh tên 

bài viết cần xóa >> click nút Xóa, như hình dưới đây. 
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7. Cập nhật nội dung cho Tab “Đề tài/Dự án” 

Tab Đề tài/Dự án trên trang hiển thị sẽ gồm các nội dung là những đề tài, dự án mà quý 

thầy, cô đã và đang thực hiện hay tham gia. 

Để cập nhật nội dung cho Tab Đề tài/Dự án của trang hiển thị, quý thầy cô click chọn 

tab Đề tài/Dự án trên thanh menu của trang quản trị, xuất hiện màn hình cập nhật nội dung 

như sau: 

 

Tiến hành nhập các thông tin chung vào khung soạn thảo. Sau khi nhập xong, click chọn 

Lưu hoặc Lưu và thoát để lưu dữ liệu. 
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8. Cập nhật nội dung cho Tab “Sản phẩm xuất bản” 

Tab Sản phẩm xuất bản trên trang hiển thị sẽ gồm các nội dung xuất bản như các bài 

báo, bài đăng kỷ yếu, giáo trình. 

Để cập nhật nội dung cho Tab Sản phẩm xuất bản của trang hiển thị, quý thầy cô click 

chọn tab Sản phẩm xuất bản trên thanh menu của trang quản trị, xuất hiện màn hình cập nhật 

nội dung như sau: 

 

Tiến hành nhập các thông tin chung vào khung soạn thảo. Sau khi nhập xong, click chọn 

Lưu hoặc Lưu và thoát để lưu dữ liệu. 
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9. Cập nhật nội dung cho Tab “Sản phẩm đào tạo” 

Tab Sản phẩm đào tạo trên trang hiển thị sẽ gồm các nội dung như hướng dẫn học viên 

cao học và nghiên cứu sinh. 

Để cập nhật nội dung cho Tab Sản phẩm đào tạo của trang hiển thị, quý thầy cô click 

chọn tab Sản phẩm đào tạo trên thanh menu của trang quản trị, xuất hiện màn hình cập nhật 

nội dung như sau: 

 

Tiến hành nhập các thông tin chung vào khung soạn thảo. Sau khi nhập xong, click chọn 

Lưu hoặc Lưu và thoát để lưu dữ liệu. 
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10. Cập nhật nội dung cho Tab “Tài nguyên chia sẻ” 

Tab Tài nguyên chia sẻ trên trang hiển thị sẽ gồm các nội dung mà quý thầy cô muốn 

chia sẻ với độc giả, với người học. Đó có thể là các tài liệu tham khảo, những video hay hình 

ảnh thú vị mà quý thầy cô tâm đắc. Cách cập nhật nội dung cho mục này thực hiện tương tự 

như mục Giảng dạy. 
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