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THÔNG BÁO  
V/v Hướng dẫn xem lịch làm việc của Ban Giám hiệu 

 
 

Kính gửi: Trưởng, Phó Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm, Phòng khám đa khoa 

Căn cứ tờ trình số 04/TTr-PCNTT ngày 06/04/2021 V/v Sử dụng ứng dụng 

Google Calendar đã được Phó Hiệu Trưởng duyệt. Lịch làm việc của Ban Giám hiệu 

được đăng trên trang báo cáo tuần và Website nội bộ của Trường. 

Phòng Công nghệ Thông tin thông báo về hướng dẫn cách xem và thêm lịch làm 

việc của Ban Giám hiệu: 

1. Xem lịch làm việc của Ban Giám hiệu 

1.1. Xem lịch làm việc của Ban Giám hiệu trên máy tính 

Cách 1: Xem tại Website nội bộ của Trường: 

Bước 1: Truy cập theo đường link: https://noibo.pnt.edu.vn/, hiển thị trang đăng 

nhập: 

 

https://noibo.pnt.edu.vn/


Bước 2: Nhập địa chỉ email trường cấp tên miền @pnt.edu.vn để đăng nhập vào 

trang nội bộ.  

Hiển thị lịch làm việc của Ban Giám hiệu trong trang nội bộ:  

 

 Nếu lịch làm việc của Ban Giám hiệu không hiển thị nội dung mà chỉ hiển thị 

“Bận”, vui lòng đăng xuất hết tất cả các tài khoản gmail trên điện thoại (nếu đang xem 

lịch trên điện thoại) hoặc tài khoản gmail trên trình duyệt máy tính (nếu đang xem lịch 

trên máy tính) và đăng nhập lại bằng tài khoản email tên miền @pnt.edu.vn để xem lịch. 

 

 



 

Bước 3: Nhấp chuột vào lịch cần xem để hiện thị chi tiết thời gian, địa điểm, nội 

dung làm việc của Ban Giám hiệu. 

 

 

Cách 2: Xem tại trang báo cáo tuần của Trường (sử dụng mạng LAN, Wifi nội 

bộ của Trường): 

Bước 1: Mở trình duyệt, đăng nhập email tên miền @pnt.edu.vn theo đường link: 

https://accounts.google.com 

 

https://accounts.google.com/


Bước 2: Sử dụng mạng LAN, Wifi nội bộ của Trường truy cập vào đường link: 

https://baocaotuan.pnt.edu.vn 

Hiển thị lịch trong trang báo cáo tuần khi đã đăng nhập email: 

 

 Khi chưa đăng nhập email, lịch trong trang báo cáo tuần sẽ hiển thị:  

 

 

 

 

 

https://baocaotuan.pnt.edu.vn/


1.2. Xem lịch làm việc của Ban Giám hiệu trên điện thoại 

Cách 1: Xem tại Website nội bộ của Trường: 

Bước 1: Truy cập theo đường link: https://noibo.pnt.edu.vn/, hiển thị trang đăng 

nhập: 

 

Chọn tài khoản email cá nhân tên miền @pnt.edu.vn để đăng nhập. 

Nếu chưa đăng nhập tài khoản cá nhân tên miền @pnt.edu.vn thì chọn “Sử dụng 

một tài khoản khác” để đăng nhập, hiển thị màn hình nhập tên đăng nhập, mật khẩu:  

 

 

https://noibo.pnt.edu.vn/


 

 Hiển thị lịch làm việc của Ban Giám hiệu trên trang nội bộ: 

 

 



Cách 2: Xem tại trang báo cáo tuần của Trường  

Sử dụng mạng LAN, Wifi nội bộ của Trường truy cập vào đường link: 

https://baocaotuan.pnt.edu.vn. 

Nếu trình duyệt sử dụng email cá nhân tên miền @pnt.edu.vn lịch trong trang báo 

cáo tuần sẽ hiển thị: 

 

https://baocaotuan.pnt.edu.vn/


Nếu lịch làm việc của Ban Giám hiệu không hiển thị nội dung mà chỉ hiển thị 

“Bận”, vui lòng đăng xuất hết tất cả các tài khoản gmail trên điện thoại và đăng nhập lại 

bằng tài khoản email tên miền @pnt.edu.vn để xem lịch. 

 

 

 

 

 



2. Thêm lịch làm việc của Ban Giám hiệu 

Để thêm lịch làm việc của Ban Giám hiệu vào lịch cá nhân để xem, chọn 

  

 

Hiển thị màn hình thông báo thêm lịch, nhấn vào nút “Thêm” để thêm lịch: 

 



 Sau khi thêm xong, lịch làm việc của Ban Giám hiệu sẽ hiển thị trong lịch cá 

nhân (lịch của Ban Giám hiệu chỉ có thể xem, không thể chỉnh sửa). 

 

 

Phòng Hành chính quản trị là đơn vị sử dụng ứng dụng Google Calendar để cập 

nhật lịch làm việc của Ban Giám hiệu. Mọi ý kiến liên quan đến nội dung lịch làm việc 

của Ban Giám hiệu vui lòng liên hệ Phòng Hành chính Quản trị: 

- Cô Huỳnh Nguyễn Ngọc Mai – Số nội bộ: 120 

- Email: hanhchanh@pnt.edu.vn  

- Phòng Hành chính Quản trị, Lầu 1, Khu nhà A1 

Phòng Công nghệ Thông tin là đơn vị thiết lập tài khoản và lịch. Mọi ý kiến đóng 

góp và thắc mắc về cách xem và cách thêm lịch làm việc của Ban Giám hiệu vào lịch 

trên điện thoại cá nhân vui lòng liên hệ Phòng Công nghệ Thông tin: 

- Email: phongcntt@pnt.edu.vn 

- Điện thoại nội bộ nhánh: 127/130 

- Phòng Công nghệ Thông tin, Lầu 2, Khu nhà A2 

Trân trọng./. 
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