
 

Vũ Thị Kim Dung  

Thư ký khoa 

Cử nhân 

SĐT: +84-35265829 

Email: kimdungtcdn@ueh.edu.vn 

✓ Quản lý đào tạo, theo thời khóa biểu, lịch thi, điểm 

thi và bài thi cho sinh viên các hệ chính quy, chính 

quy chất lượng cao, hệ văn bằng 2, và liên thông 

đại học. 

✓ Cấp giấy giới thiệu thực tập, giấy chứng nhận sinh 

viên, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh 

viên các hệ chính quy, chính quy chất lượng cao, 

văn bằng 2 và liên thông đại học 

✓ Phụ trách công văn đi và đến 

✓ Tư vấn viên cho công tác cố vấn học tập 

✓ Hỗ trợ chính cho Ban Chủ nhiệm khoa trong việc 

xây dựng chương trình quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn ISO  

✓ Quản lý tài sản khoa 

✓ Tham gia Ban Chấp hành Công đoàn khoa và giữ 

quỹ thu chi của công đoàn 

 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh  

Thư ký khoa 

Cử nhân 

SĐT: +84-35265830 

Email: anhntn@ueh.edu.vn 

✓ Quản lý đào tạo, theo thời khóa biểu, lịch thi, điểm 

thi và bài thi cho sinh viên các hệ chính quy, chính 

quy chất lượng cao, hệ văn bằng 2, và sau đại học. 

✓ Hỗ trợ Ban Chủ nhiệm Khoa trong triển khai các 

công việc liên quan của Trường và các Phòng ban 

✓ Phụ trách các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa 

học và quản lý nghiên cứu khoa học của Khoa 

✓ Phụ trách các công tác hỗ trợ học kỳ doanh nghiệp, 

hội thảo cấp khoa, cấp trường, hội thảo quốc tế của 

khoa. 

✓ Phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Bảng 

điểm, Giấy giới thiệu thực tập, Giấy Xác nhận vay 

vốn, thu Chứng chỉ Ngoại ngữ, chứng chỉ Giáo 

dục Quốc phòng cho sinh viên 

✓ Phụ trách công văn đi và đến. 

✓ Hỗ trợ Ban Chủ nhiệm trong công tác đảm bảo 

chất lượng theo chuẩn AUN 

✓ Quản trị website của Khoa. 

✓ Phụ trách các công tác truyền thông của Khoa. 

 


