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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày  09  tháng 08  năm 2013 

 
Kính gửi:     - Ban chủ nhiệm các khoa và bộ môn chuyên ngành; 

- Cố vấn học tập và quản sinh; 
- Sinh viên đại học chính quy khóa 54, 55, 56 và 57. 

 
Để khắc phục sự cố trong mấy ngày qua của máy chủ, mật khẩu đăng nhập vào 

website http://www.daotao.humg.edu.vn  của cán bộ và sinh viên sẽ bị thay đổi về 
mật khẩu mặc định. Các thông tin về kết quả đăng ký môn học trong thời gian 
vừa qua vẫn được giữ nguyên. 

Khi đăng nhập vào website http://www.daotao.humg.edu.vn, tên đăng nhập  
vẫn là mã cán bộ hoặc mã số sinh viên nhưng mật khẩu đăng nhập sẽ được 
thay đổi về mật khẩu mặc định là ngày tháng năm sinh của từng cán bộ, sinh 
viên. Ví dụ một cán bộ hoặc sinh viên có mã số là 12345678 và sinh ngày 
20/10/1980 thì tên đăng nhập sẽ là 12345678  và mật khẩu sẽ được thay đổi về mặc 
định là 201080. 

Sau khi đăng nhập lần đầu tiên bằng mật khẩu mặc định, để bảo mật thông 
tin và quyền lợi, đề nghị cán bộ hoặc sinh viên thay đổi mật khẩu mặc định 
bằng mật khẩu khác. 

Các trường hợp đăng nhập vào website nếu bị báo lỗi có thể liên hệ ngay với 
phòng Đào tạo đại học để được cấp lại mật khẩu mới. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 

- Như  trên; 
- BGH (để báo cáo); 
- Dán công cộng ; 
- Thông báo trên mạng; 
- Lưu ĐTĐH. 
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