
HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI VÀ DUYỆT BÀI LÊN MỤC TIN TỨC 

TRÊN WEBSITE CỦA TRUNG TÂM 
 

+ Bước 1: Vào Website của Trung tâm: 

- Cách 1: Từ Website của Trường : http://ntu.edu.vn 

- Cách 2: Trực tiếp theo địa chỉ: http://ntu.edu.vn/tttnth 

+ Bước 2: Đăng nhập: 

- Trỏ chuột vào “ĐĂNG NHẬP” như hình dưới: 

 

http://ntu.edu.vn/
http://ntu.edu.vn/tttnth


- Màn hình sẽ hiển thị phần “ĐĂNG NHẬP” như hình bên dưới, nhập “Tên Tài Khoản” và “Password”. Sau khi nhập xong 

trỏ chuột vào “Login”. 

 



- Màn hình hiển thị Đăng nhập thành công: 

 



+ Bước 3: Đăng bài viết lên mục “Tin tức”: 

- Sau khi đăng nhập thành công, trỏ chuột vào bất kì một trong các bài trong mục tin tức để tới modul “CHI TIẾT TIN TỨC 

VÀ SỰ KIỆN”: 

 



- Trong modul CHI TIẾT TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN, di chuyển chuột lên “Quản lý” (hiển thị hơi mờ gần “TIN TỨC VÀ SỰ 

KIỆN”). Sau đó, di chuyển và trỏ chuột vào “Add Content” để viết bài. 

 



- Màn hình để viết bài hiện ra, chọn: 

 “Loại tin” cần đăng; 

 “Tiêu đề” hiển thị; 

 “Nội dung tóm tắt” hiển thị ngay sau và nhỏ hơn tiêu đề (nên viết ngắn gọn khoảng 200 ký tự); 

  “Ảnh đại diện”; 

  “Nội dung trình soạn thảo” là nội dung toàn bộ bài viết. 

 



- Sau khi chọn và nhập nội dung bài viết xong, trỏ chuột vào “Thêm tin” ở phía cuối trang. 

- Kết thúc quá trình viết bài (Tuy nhiên để bài viết được hiển thị thì cần thực hiện thêm bước 4). 

 



+ Bước 4: Duyệt bài (bước này chỉ thực hiện được với những tài khoản có quyền Duyệt bài): 

- Trên Trang chủ của Trung tâm sẽ hiển thị “Số tin tức chờ Duyệt”, trỏ chuột vào để Duyệt tin. 

 



- Trỏ chuột vào tin cần duyệt, màn hình hiển thị chi tiết tin cần duyệt. Chọn Duyệt tin, Sửa tin hoặc Xóa tin như hình dưới: 

 

  

Lưu ý: - Cần soạn thảo nội dung bài viết trên file Word trước để tránh mất nhiều thời gian thao tác trên Website 

và mất dữ liệu khi mạng bị lỗi. 

- Tài khoản được phép Duyệt tin có quyền Sửa, Xóa bất kì tin, bài viết nào trên modul Tin tức 


