
HỆ THỐNG THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

 

Website trường Đại học Lạc Hồng cung cấp cho sinh viên thông tin chung về trường, tin tức 

sự kiện, hoạt động đang diễn ra tại trường, …  

Website trường (tiếng Việt) - http://lachong.edu.vn/  hoặc http://lhu.edu.vn/ 

- Khoa Công nghệ thông tin - http://cs.lhu.edu.vn/  

- Khoa Điện – Điện tử - http://dv.lhu.edu.vn/  

- Khoa Cơ điện - http://codien.lhu.edu.vn/  

- Khoa Đông phương - http://dp.lhu.edu.vn/  

- Khoa Ngoại ngữ - http://ed.lhu.edu.vn/ 

- Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế - http://qt.lhu.edu.vn/  

- Khoa Tài chính Ngân hàng - http://tcnh.lhu.edu.vn/ 

- Khoa Kế toán – Kiểm toán - http://kt.lhu.edu.vn/ 

- Khoa Công nghệ Sinh học – Môi trường - http://mt.lhu.edu.vn/ 

- Khoa Công nghệ Hóa – Thực phẩm - http://cfe.lhu.edu.vn/ 

- Khoa Kỹ thuật công trình - http://kc.lhu.edu.vn/ 

Cổng thông tin điện tử là kênh thông tin của sinh viên bao gồm tất cả các vấn đề sinh viên 

quan tâm khi theo học tại trường Đại học Lạc Hồng. Sau khi vào trang sinh viên, đăng nhập 

mã số sinh viên và mật khẩu, các bạn sẽ bổ sung một vài thông tin cần thiết để có thể sử dụng 

được tất cả các dịch vụ thông tin của trường. 

 
 

1. Đăng ký môn học theo hệ thống tín chỉ  http://dangkyxeplich.lhu.edu.vn/ 

Với chương trình này, sinh viên có thể đăng ký môn học trước khi bắt đầu mỗi học kỳ qua 

mạng thay vì phải trực tiếp đến đăng ký tại phòng Đào tạo của trường. 

2. Diễn đàn http://forum.lhu.edu.vn/  
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          Diễn đàn là nơi để sinh viên toàn trường trao đổi học tập, giao lưu.. 

3. Trang thông tin cá nhân http://student.lhu.edu.vn/  

         Đây là kênh thông tin sẽ gắn bó với sinh viên trong suốt quá trình học tại trường và cả 

sau khi tốt nghiệp. Tại đây, sinh viên có mọi thông tin liên quan đến mình, có thể tự cấu hình 

giao diện và theo dõi tin tức mình muốn.   

4. Xem lịch  http://calen.lhu.edu.vn/  

         Sinh viên có thể tra cứu lịch học của mình ở bất kỳ nơi đâu thông qua Internet. Khi có sự 

thay đổi lịch học, thông qua hệ thống này, sinh viên có thể cập nhật lịch học kịp thời.  

5. Tài liệu - Giáo trình http://ebook.lhu.edu.vn/  

          Kho Tài liệu – Giáo trình cung cấp cho sinh viên những tài liệu, bài giảng của tất cả các 

môn học trong suốt quá trình học. Sinh viên có thể tải tài liệu về xem hoặc tham khảo trước khi 

đến lớp, giúp cho các bạn sinh viên tiếp thu bài giảng tốt hơn. 

6. Phản hồi thông tin http://feedback.lhu.edu.vn/   

         Đây là kênh thông tin chính thức thực hiện việc trao đổi thông tin giữa nhà trường và 

sinh viên. Qua hệ thống này, sinh viên trao đổi trực tiếp những vấn đề bất cập trong công việc 

học tập với cán bộ nhà trường. Cụ thể như: điểm số, thắc mắc về khoa, điểm rèn luyện và 

những bất cập khác. 

7. Đăng ký cấp giấy chứng nhận online http://certification.lhu.edu.vn/ 

        Sinh viên có thể đăng ký cấp giấy chứng nhận đang học, bảng điểm, thẻ sinh viên… qua 

mạng thông qua địa chỉ này. 

8. Tra cứu điểm thi http://mark.lhu.edu.vn/  

       Sinh viên có thể tra cứu điểm trong quá trình học tập theo từng học kỳ của năm học. 

Ngoài ra, hệ thống cho phép sinh viên xem trực tiếp bảng điểm gốc của môn học. 

9. Khảo sát ý kiến http://qa.lhu.edu.vn/  

 Đây là kênh giúp sinh viên thể hiện những ý kiến đánh giá, nhận xét của mình về chương 

trình giảng dạy môn học, về giảng viên phụ trách bộ môn… để góp phần nâng cao chất lượng 

giảng dạy cho Nhà trường. 

10. Tra cứu tài liệu giáo trình http://lib.lhu.edu.vn/  

 Là địa chỉ giúp sinh viên tìm kiếm tài liệu giáo trình trong hệ thống tài liệu của trường 

phục vụ cho công tác học tập và nghiên cứu. 
 

LÀM SAO ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI TRƯỜNG ? 

Mỗi sinh viên khi vào trường sẽ được cấp một Mã sinh viên, ở lần thu học phí của học kỳ 

đầu tiên trên biên lai thu học phí có thông tin Mã sinh viên, họ tên, mật khẩu, … Thông tin Mã 

sinh viên và mật khẩu là thông tin để sinh viên sử dụng tất cả các dịch vụ tại Trường Đại học 

Lạc Hồng. 

 

 

 

http://student.lhu.edu.vn/
http://calen.lhu.edu.vn/
http://ebook.lhu.edu.vn/
http://feedback.lhu.edu.vn/Sites/Default.aspx
http://certification.lhu.edu.vn/
http://mark.lhu.edu.vn/
http://qa.lhu.edu.vn/


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Hướng dẫn “Đổi mật khẩu” 

Bước 1:  

Để đổi mật khẩu  vào địa chỉ http://lhu.edu.vn/  Chọn mục “Tài khoản sinh viên”  

chọn đổi mật khẩu 

Bước 2:  

Xuất hiện Form “Đổi mật khẩu”  Nhập đầy đủ thông tin  Nhấn OK  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã sinh viên &  

mật khẩu 

Đăng ký môn học 

Xem điểm 
Tài liệu – Giáo trình 

Phản hồi thông tin Xin cấp giấy xác nhận 

(1) 

(2) 

(4) 

(5) 

(6) (7)  

(8) 

Diễn đàn 

Xem lịch 

(3) 

Thông tin sinh viên 

http://lhu.edu.vn/


Lưu ý: 

Để đảm bảo sự an toàn trong bảo mật hệ thống, mật khẩu phải có độ an toàn "Trung 

bình" trở lên. 

- Chiều dài mật khẩu phải từ 8 ký tự trở lên. 

- Nên chứa ít nhất 1 ký tự thường, 1 ký tự hoa 

- Nên chứa ít nhất 1 ký tự số 

- Nên chứa ít nhất một trong các ký tự đặt biệt (! ? $ ? % ^ & * + = { [ } ] : ; @ ~ # | \ < > ? /) 

1. Hướng dẫn “Đăng ký tham gia diễn đàn” 

Bước 1: 

Chọn mục đăng ký  Nhập đầy đủ thông tin  

 

Ở phần đăng ký gồm 2 phần: 

-  Thông tin đăng nhập 

2. Tên truy cập: tùy chọn. 

3. Mật khẩu: tùy chọn. 

4. Nhập lại mật khẩu: nhập giống mật khẩu ở trên. 

5. Địa chỉ email: địa chỉ email này phải là địa chỉ chưa đăng ký lần nào trong diễn đàn và 

đảm bảo email vẫn đang được sử dụng, vì khi đăng ký thành công sẽ có một email kích 

hoạt gửi đến hộp mail này. 

- Thông tin tài khoản sinh viên 

6. Mã sinh viên:  

7. Mật khẩu: (Trên biên lai thu học phí) 

Bước 2: 

Sau khi nhập đầy đủ thông tin trên  Nhấn “Đăng ký” để hoàn tất. Đăng ký thành công khi 

xuất hiện hộp thoại thông báo “Bạn đã đăng ký thành công ! …” 

1. Hướng dẫn tra cứu tài liệu giáo trình 



Bước 1:  

Để tra cứu tài liệu giáo trình  vào địa chỉ http://lib.lhu.edu.vn/ xuất hiện Form: 

 

Bước 2: 

Nhấp chọn loại tài liệu cần tìm là  “Sách”, “Tài liệu điện tử” hay “Báo cáo NCKH” 

Bước 3: 

Nhập từ khoá chính trong tài liệu cần tìm vào ô trống phía dưới rồi nhấn Enter.  

 

GIỚI THIỆU THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

 

Thư viện trường Đại học Lạc Hồng được hình thành và phát triển gắn liền với sự phát triển của 

trường. Thư viện là một bộ phận thuộc Trung tâm Thông tin Tư liệu. Sau hơn 10 năm xây 

dựng, Thư viện đã đóng góp hiệu quả vào công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường, 

từng bước được hiện đại hóa nhằm đáp ứng việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và 

phát triển quy mô đào tạo của trường.  

I. Cơ sở vật chất:  

Cơ sở vật chất được trang bị theo hướng hiện đại, gồm hệ thống các phòng học, kho tài liệu, hệ 

thống thiết bị bàn ghế, ánh sáng, điều hòa, máy tính LCD nối mạng. 

II. Nguồn lực thông tin, gồm: 

 Tài liệu in giấy: sách (giáo trình, tài liệu tham khảo), báo cáo nghiên cứu khoa học, báo, 

tạp chí. 

 Tài liệu điện tử: CSDL và tài liệu số  

1. Tài liệu in giấy 

Thư viện sử dụng bảng phân loại DDC để phân loại và tổ chức kho, tài liệu chủ yếu thuộc các 

môn ngành sau:  

 Tin học 

http://lib.lhu.edu.vn/


 Triết học, tâm lý học 

 Văn hóa, giáo dục, chính trị xã hội, tôn giáo 

 Kinh tế, thương mại 

 Nhà nước, pháp luật 

 Ngôn ngữ học: Anh ngữ, Hoa ngữ, Hàn ngữ, Nhật ngữ 

 Khoa học tự nhiên: toán học, hóa học, vật lý, sinh học 

 Công nghệ sinh học, môi trường 

 Công nghệ hóa học, thực phẩm 

 Công nghệ chế tạo 

 Điện tử, viễn thông 

 Kiến trúc xây dựng 

 Văn học 

 Lịch sử, địa lý và du lịch 

Phục vụ đối tượng bạn đọc là cán bộ, nhân viên, giảng viên và sinh viên trong trường. Hình 

thức phục vụ: đọc tại chỗ, mượn về nhà. 

Tài liệu được phân bố ở 3 kho: 

 Kho giáo trình: chủ yếu là giáo trình tiếng Việt, phục vụ mượn về nhà. 

 Kho sách ngoại văn: hầu hết là sách tiếng Anh thuộc các chuyên ngành khác nhau, phục 

vụ nghiên cứu chuyên sâu, đọc tại chỗ. 

 Kho tư liệu Nhật Bản: gồm giáo trình và tài liệu tham khảo thuộc ngành Nhật Bản học, 

đọc tại chỗ. 

2. Tài liệu điện tử 

2.1. Hệ thống Dspace 

Địa chỉ truy cập: http://elib.lhu.edu.vn:8080/dspace 

Các bộ sưu tập trong Dspace: 

 Công nghệ 

 Khoa học & Kỹ thuật 

 Lịch sử & Địa lý 

 Nghệ thuật & Vui chơi giải trí 

 Ngoại ngữ 

 Thông tin & Tác phẩm tổng quát 

 Tin học 

 Tôn giáo 

http://elib.lhu.edu.vn:8080/dspace


 Triết học & Tâm lý học 

 Văn học 

 Bách khoa toàn thư – Từ điển 

 Bài trích báo & Tạp chí 

 Báo cáo nghiên cứu khoa học 

 Film tư liệu 

 Hội thảo – Chuyên đề - Tập huấn 

 Khoa học xã hội 

 Luận văn – luận án 

 Kinh tế - quản trị 

2.2. Tạp chí online 

 Khoa học máy tính: 9 tạp chí 

 Australian Educational Computing - http://acce.edu.au/journal  

 Complexity International - http://journal-ci.csse.monash.edu.au  

 Computer Graphics Quarterly - http://www.siggraph.org/publications/newsletter  

 First Monday - http://www.firstmonday.org  

 IEEE Distributed Systems Online - http://dsonline.computer.org  

 Informing Science: The International Journal of An Emerging Discipline - 

http://inform.nu  

 Interactive Multimedia Electronic Journal of Computer-Enhanced Learning - 

http://imej.wfu.edu  

 Inter Journal ? http://www.interjournal.org/top.shtml  

 Journal of Artificial Intelligence Research - 

http://www.cs.washington.edu/research/jair  

 Giáo dục: 16 tạp chí 

 BEE-J (Bioscience Education E – Journal) – http://bio.ltsn.ac.uk/journal  

 Current Issues In Education – http://cie.ed.asu.edu/index.html  

 Educational Researcher (ER Online) – http://www.aera.net.pubs/er  

 eJIST: E-Journal of Instructional Science and Technology 

http://www.usq.edu.au/electpub/e-  jiet/index.htm  

 Electronic Journal of eLearning – http://www.ejel.org/index.htm  

 Essays in Education – http://www.usca.edu/essays  

 International Education Journal – http://iej.cjb.net  

 International Journal of Educational Technology – http://www.ao.uiuc/ijet  
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 International Review of Research in Open and Distance Learning – 

http://www.irrodl.org  

 Issues in Educational Research –http://education.curtin.edu.au/iier/iier.html  

… 

 Thương mại: 6 tạp chí 

 Asian Development Review – 

http://www.adb.org/documents/periodicals/adr/default.asp  

 Journal of Electronic Commerce – http://www.csulb.edu/journals/jecr  

 Journal of Industry Technology – http://nait.org/jit/current.html  

 Journal of Object Technology – http://www.jot.fm  

 The Journal of Technology Studies – 

http://scholar.lib.vt.edu/JAHC/hahcindex.htm  

 Studies in Informatics and Control Journal – http://www.ici.ro/ici/revista/sic.html 

 Khoa học và đời sống: 11 tạp chí 

 African Journal of Biotechnology – http://www.academicjournals.org/AJB  

 AgBioForum – http://www.agbioforum.org  

 BBB: Bioscience, Biotechnology and Biochemistry – 

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/bbb 

Biomaterials & Artificial Organs – 

http://www.angelfire.com/sd/sbaoi/society_journal.htm  

 CBI: Chem-Bio Informatics Journal – http://www.jstage.jst.go.jp/browse/cbij  

 Electronic Journal of Biotechnology – http://www.ejbiotechnology.info  

 European Cells & Materials Journal – http://www.ecmjournal.org  

 JBC Online (The Journal of Biological Chemistry) – 

http://www.jbc.org/pips/pips.0.shtml  

 JBMB Online – Biochemistry and Molecular http://www.jbmb.or.kr/index.html  

 Journal of Lipid Research – http://www.jlr.org/papbyrecent.shtml  

 Microbiology and Immunology – http://www.jstage.jst.go.jp/browse/mandi 

 Toán học và thống kê: 21 tạp chí 

 Algebraic & Geometric Topology – http://www.maths.warwick.ac.uk/agt  

 Annals of Mathematics – 

http://projecteuclid.org/Dienst/UI/1.0/Journal?authority=euclid.annm  

 Bulletin of the American Mathematical Society – http://www.ams.org/bull  

 Discrete Mathematics Theoretical: A Scientific Journal http://dmtcs.Loria.fr  

 Electronic Communications 

http://www.math.washington.edu/~ejpecp/ECP/index.php  
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 The electronic Journal of Linear Algebra – http://www.math.technion.ac.il/iic/ela  

 Electronic Journal of Probability – 

http://www.math.washington.edu/~ejpecp/index.php  

 Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations – 

http://www.math.u-szeged.hu/ejqtde  

 Research Announcements of the American Society 

http://www.ams.org/era/aboutera.html  

 ETNA: Electronic Transactions on Numerical Analysis 

http://etna.mcs.kent.edu/html/toc.html  

… 

 Khoa học tự nhiên: 39 tạp chí 

 Analytical sciences – http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsac/analsci.html  

 Applied Ecology and Environmental Research – 

http://www.ecology.kee.hu/menu.htm  

 Atmospheric Chemistry & Physics – http://www.copernicus.org/EGU/acp  

 Biogeosciences – http://www.copernicus.org/EGU/bg  

 Biological Procedures Online – 

http://www.biologicalprocedures.com/bpo/general/home.htm  

 BioMechanics – http://www.biomech.com  

 BMC Biotechnology – http://www.biomedcentral.com/bmcbiotechnol  

 Bulletin of the Chemical Society of Japan – 

http://www.jstage,jst.go.jp/browse/bcsj  

 Center for History of Physics Newsletter – http://www.aip.org/history/web-

news.htm  

 Chemistry Education: Research and Practice – http://www.uoi.gr/cerp 

… 

2.3. Các Cơ sở dữ liệu: 

 Cơ sở dữ liệu Wilson:  

 Wilson Business Abstracts Full Text Gồm 524 tạp chí thuộc nhiều lĩnh vực như: Kế 

toán ngân hàng, Kinh tế học, Đầu tư, Quản lý, Marketing, Bất động sản, Thuế, Mối 

quan hệ với ngành công nghiệp, Bảo hiểm, Thương mại quốc tế... 

 Education Abstracts Full Text 528 tạp chí các lĩnh vực: Tin học trong giáo dục, Giáo 

dục kỹ thuật công nghệ, Khoa học thư viện, Giáo dục hướng nghiệp...  
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http://www.copernicus.org/EGU/bg
http://www.biologicalprocedures.com/bpo/general/home.htm
http://www.biomech.com/
http://www.biomedcentral.com/bmcbiotechnol
http://www.jstage,jst.go.jp/browse/bcsj
http://www.aip.org/history/web-news.htm
http://www.aip.org/history/web-news.htm
http://www.uoi.gr/cerp


 Social Science Full Text Gồm 524 tạp chí thuộc các lĩnh vực: Nhân học, Nghiên cứu 

vùng, Sức khỏe cộng đồng, Địa lý, Quan hệ quốc tế, Đạo đức học, Giáo dục gia đình, 

Lập kế hoạch quản lý cộng đồng, Tâm lý học, Xã hội học...  

 Reader guide Full Text Gồm 322 tạp chí thuộc các lĩnh vực: Hàng không, Thiên văn 

học, Địa lý học, Kinh doanh, Ôtô, Môi trường, Thời trang, Phim ảnh, Nghệ thuật, Báo 

chí, Nhạc, Chính trị, Thông tin... 

 Cơ sở dữ liệu IEEE: ASPP 

 CSDL gồm 113 tạp chí của Nhà xuất bản IEEE thuộc các lĩnh vực: Kỹ thuật điện, 

Khoa học máy tính, Kỹ thuật thông tin, Vật lý ứng dụng … http://ieeexplore.ieee.org 

 Cơ sở dữ liệu Proquest Digital Dissertation 

 CSDL luận án, tập hợp khoảng 1,7 triệu Luận án từ các tác giả của hơn 1000 trường 

Đại học. Trong đó có hơn 450.000 Luận án toàn văn; Tra cứu hơn 225.000 bài trích và 

tóm tắt luận án về các lĩnh vực Tâm lý, Xã hội, Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật 

http://proquest.umi.com/login/  

 Cơ sở dữ liệu Science – Direct 

 Một trong những CSDL điện tử toàn văn lớn nhất trên Thế giới về các lĩnh vực Khoa 

học, Kỹ thuật, Y học và Thông tin thư mục. Hiện CSDL ScienceDirect đang cho phép 

truy cập thử trong khi chờ thủ tục đặt mua từ Thư viện Trung tâm 

http://www.sciencedirect.com/ 

 CRC Press ItknowledgeNetBase 

 Gồm những tài liệu đáng tin cậy về công nghệ máy tính và mạng 

http://www.itknowledgebase.net/ 

III. Địa chỉ liên hệ: 

- Phòng mượn: Cơ sở 1, tầng trệt nhà A phòng A102 

- Phòng đọc sách ngoại văn: Cơ sở 1, tầng 1 nhà A phòng A201 

- Phòng học: Cơ sở 1, tầng trệt nhà A phòng A101, tầng 1 nhà A phòng A202 

- Phòng đọc tư liệu Nhật Bản: cơ sở 3, tầng 1 nhà E phòng E207 

Điện thoại liên hệ:  0613 952 726. 

http://ieeexplore.ieee.org/
http://proquest.umi.com/login
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.itknowledgebase.net/
http://www.itknowledgebase.net/


 


