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TT Họ tên Đơn vị Nội dung tư vấn Email Điện thoại 

1 Lê Thành Nhân Khoa Kinh tế Tư vấn đào tạo bậc đại học ngành Kinh tế. nhanlt@ueh.edu.vn 02838448222 

2 Nguyễn Kim Đức Khoa Kinh tế Tư vấn chuyên ngành Thẩm định giá. ducnk.tdg@ueh.edu.vn 0933038239 

3 Võ Thành Tâm Khoa Kinh tế Tư vấn chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực. vothanhtam@ueh.edu.vn 0836134199 

4 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Khoa Kinh tế Tư vấn chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng. hoangoanh@ueh.edu.vn 0937370707 

5 Nguyễn Thị Hồng Thu Khoa Kinh tế Tư vấn chuyên ngành Bất động sản. thunguyen@ueh.edu.vn 0922616122 

6 Đỗ Hoàng Minh Khoa Kinh tế Tư vấn chuyên ngành Kế hoạch - Đầu tư. minhdo@ueh.edu.vn 0903186615 

7 Phùng Thanh Bình Khoa Kinh tế Tư vấn chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp. ptbinh@ueh.edu.vn 0943241090 

8 Lê Thị Cẩm Thu Khoa Kinh tế Tư vấn về công tác sinh viên. camthu@ueh.edu.vn 0969060408 

9 Nguyễn Thị Thanh Hương Khoa Kinh tế Tư vấn về công tác sinh viên. huongntt@ueh.edu.vn 0973013668 

10 Phan Hiền 
Khoa Hệ thống thông tin 

kinh doanh 

- Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp; 

- Phổ biến thông tin về nội dung, chương trình, 

phương pháp đào tạo. 

hienphan@ueh.edu.vn 
0909259404 

 

11 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 
Khoa Hệ thống thông tin 

kinh doanh 

Tư vấn về thực tập tốt nghiệp, thông tin sự 

kiện và hoạt động của khoa có liên quan đến 

việc làm và nghiên cứu, cuộc thi học thuật của 

sinh viên. 

tuyethoa@ueh.edu.vn 
02838575622 

 

12 Hà Văn Sơn Khoa Toán - Thống kê Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp. hason@ueh.edu.vn 02838325489 

13 Trần Thị Tuấn Anh Khoa Toán - Thống kê  Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp. tungtg@ueh.edu.vn 02838325489 

14 Nguyễn Thị Ảnh Khoa Toán - Thống kê 

- Phổ biến thông tin về nội dung, chương trình, 

phương pháp đào tạo; 

- Công tác đánh giá rèn luyện sinh viên. 

anh_ttk@ueh.edu.vn 02838325489 

mailto:hason@ueh.edu.vn


 2 

TT Họ tên Đơn vị Nội dung tư vấn Email Điện thoại 

15 Nguyễn Thành Vinh 
Khoa Kinh doanh 

quốc tế - Marketing 

- Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp, hoạt động 

học thuật và NCKH cho sinh viên tùy theo 

chuyên ngành đào tạo của khoa. 

thanhvinh2308@ueh.edu.vn 0908212439 

16 Ngô Thụy Minh Hiền 
Khoa Kinh doanh 

quốc tế - Marketing 

- Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp, hoạt động 

học thuật và NCKH cho sinh viên tùy theo 

chuyên ngành đào tạo của khoa. 

minhhien@ueh.edu.vn 0907666943 

17 Đinh Thị Thu Hồng Khoa Tài chính 

- Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp; 

- Phổ biến thông tin về nội dung, chương trình, 

phương pháp đào tạo; 

 - Tổ chức các buổi hội thảo, sinh hoạt khoa 

học 

hongtcdn@ueh.edu.vn 

0903361870 

 

 

18 Vũ Thị Kim Dung Khoa Tài chính 

- Phổ biến thông tin về nội dung, chương trình, 

phương pháp đào tạo; 

- Công tác đánh giá rèn luyện sinh viên 

kimdungtcdn@ueh.edu.vn 02838575623 

19 
Từ Vân Anh 

 
Khoa Quản trị 

 

- Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp, hoạt động 

học thuật và NCKH cho sinh viên tùy theo 

chuyên ngành đào tạo của khoa. 

- Phổ biến thông tin về nội dung, chương trình, 

phương pháp đào tạo. 

vananh@ueh.edu.vn 

 

 

 

 

0936039600 

20 

Ngô Diễm Hoàng 

 

 

Khoa Quản trị 

 

- Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp, hoạt động 

học thuật và NCKH cho sinh viên tùy theo 

chuyên ngành đào tạo của khoa. 

- Phổ biến thông tin về nội dung, chương trình, 

phương pháp đào tạo. 

ngodiemhoang@ueh.edu.vn 

 

0918473412 

 

21 Trần Thị Minh Hiếu 
Khoa Quản trị 

 

- Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp; 

- Phổ biến thông tin về nội dung, chương trình, 

phương pháp đào tạo; 

- Công tác đánh giá rèn luyện sinh viên; 

- Tổ chức các buổi hội thảo, sinh hoạt khoa 

học. 

minhhieu@ueh.edu.vn 
02838439308 

 

22 Nguyễn Thanh Phong Khoa Ngân hàng Hoạt động đào tạo, chọn ngành, hướng nghiệp. phongnt@ueh.edu.vn 0918120907 

23 Nguyễn Quốc Anh Khoa Ngân hàng Hoạt động học thuật và NCKH sinh viên. quocanh@ueh.edu.vn 0944116699 

mailto:thanhvinh2308@ueh.edu.vn
mailto:vananh@ueh.edu.vn
mailto:phongnt@ueh.edu.vn
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TT Họ tên Đơn vị Nội dung tư vấn Email Điện thoại 

24 Hoàng Hải Yến Khoa Ngân hàng Hoạt động học thuật và NCKH sinh viên. yenhh@ueh.edu.vn 0983396252 

25 Nguyễn Thị Thảo Vy Khoa Ngân hàng 
Thủ tục hành chính của khoa liên quan đến 

công tác sinh viên. 
thaovy@ueh.edu.vn 0918733647 

26 Nguyễn Khánh Phương Khoa Luật 
Tư vấn hoạt động học thuật và NCKH cho SV. 

Tư vấn chọn ngành và chuyên ngành phù hợp. 

khanhphuong@ueh.edu.vn 

 
0942589555 

27 Nguyễn Thùy Dung Khoa Luật 

Tư vấn tổ chức, tham gia các hoạt động ngoại 

khóa về học thuật, khoa học, văn hóa, văn 

nghệ, các hoạt động phong trào, đoàn thể, đoàn 

hội. 

dungnguyen@ueh.edu.vn 0976001988 

28 Võ Thị Ngọc Hương Khoa Luật 
Tư vấn, hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá 

RLSV định kỳ.  
ngochuong@ueh.edu.vn

  
0987115780 

29 Đặng Văn Cường Khoa Tài chính công 

Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp, hoạt động 

học thuật và NCKH cho sinh viên tùy theo 

chuyên ngành đào tạo của khoa. 

dangcuong@ueh.edu.vn 0909625216 

30 Trương Minh Tuấn Khoa Tài chính công 

- Tư vấn thực hiện NCKH; 

- Tư vấn cách thức xây dựng và điều chỉnh kế 

hoạch học tập phù hợp với năng lực và hoàn 

cảnh của sinh viên. Hướng dẫn cách thức đăng 

ký học phần ở từng học kỳ đểhoàn thành kế 

hoạch học tập; 

- Tư vấn về các quy chế của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, các quy định, nội quy của UEH về 

học tập, NCKH, rèn luyện và công tác 

sinh viên; 

- Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp và việc 

làm. 

tmtuan@ueh.edu.vn 0938554270 

31 Trần Trung Kiên Khoa Tài chính công 

Tư vấn tổ chức, tham gia các hoạt động ngoại 

khóa về học thuật, khoa học, văn hóa, văn 

nghệ, thể thao, công tác xã hội, hoạt động 

phong trào, tình nguyện… 

kientt@ueh.edu.vn 0909073981 

mailto:khanhphuong@ueh.edu.vn
mailto:dungnguyen@ueh.edu.vn
mailto:dangcuong@ueh.edu.vn
mailto:tmtuan@ueh.edu.vn
mailto:kientt@ueh.edu.vn
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TT Họ tên Đơn vị Nội dung tư vấn Email Điện thoại 

32 Nguyễn Sỹ Nhàn Khoa Tài chính công 

Tư vấn, hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá 

kết quả rèn luyện sinh viên và học tập “Tuần 

sinh hoạt công dân”. 

synhan@ueh.edu.vn 0989510308 

33 Nguyễn Thúy Hằng Khoa Kế toán 

Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp, hoạt động 

học thuật và NCKH cho sinh viên tùy theo 

chuyên ngành đào tạo của khoa. 

thuyhang@ueh.edu.vn 0908325588 

34 Lê Bích Liễu Khoa Kế toán 

Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp, hoạt động 

học thuật và NCKH cho sinh viên tùy theo 

chuyên ngành đào tạo của khoa. 

lblieu@ueh.edu.vn 0909762027 

35 
Nguyễn Phú Quỳnh 

Như 
Khoa Ngoại ngữ 

kinh tế 

Tư vấn phương pháp học tập, hướng nghiệp, 

việc làm. 
nhunpq@ueh.edu.vn 0938346171 

36 Nguyễn Thị Ngọc Yên 
Khoa Ngoại ngữ 

kinh tế 
Tư vấn về học vụ, học bổng. yenntn@ueh.edu.vn  0372749118 

37 Đinh Việt Phương 
Viện Du lịch 

 

- Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp; 

- Phổ biến thông tin về nội dung, chương trình, 

phương pháp đào tạo; 

- Tổ chức các buổi hội thảo, SH khoa học. 

phuongdv@ueh.edu.vn 0836767967 

38 Đỗ Thị Tố Oanh 
Viện Du lịch 

 
Công tác đánh giá rèn luyện sinh viên. tooanh@ueh.edu.vn 0908209989 

39 Chu Thị Hồng Minh 
Viện Đào tạo 

quốc tế 

Tư vấn về công tác đào tạo, học vụ, công tác 

sinh viên, chế độ, chính sách. 
minh.chu@isb.edu.vn 

 
0903704607 

40 Đỗ Tường Vi 
Viện Đào tạo 

quốc tế 

- Tư vấn về công tác đào tạo, học vụ, công tác 

sinh viên, chế độ, chính sách; 

- Hướng dẫn cách thức đăng ký học phần, điều 

chỉnh kết quả đăng ký học phần ở  từng học kỳ 

để hoàn thành kế hoạch học tập; 

- Tổ chức các buổi định hướng chọn ngành, 

hướng nghiệp cho sinh viên trước khi đăng ký 

xét tuyển vào ngành, chuyên ngành, thực tập 

tốt nghiệp, xét tốt nghiệp. 

vi.do@isb.edu.vn 0932158213 

41 Nguyễn Công Nam 
Phòng Công tác 

chính trị 

- Công tác đánh giá rèn luyện sinh viên; 

- Tuần sinh hoạt công dân. 
congnam@ueh.edu.vn 02838294242 

mailto:synhan@ueh.edu.vn
mailto:congnam@ueh.edu.vn
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TT Họ tên Đơn vị Nội dung tư vấn Email Điện thoại 

42 Thái Kim Liên 
Phòng Công tác 

chính trị 

- Công tác Cố vấn học tập;  

- Các buổi sinh hoạt lớp định kỳ; 

- Tư vấn, tổ chức các hoạt động văn nghệ. 

klienkt@ueh.edu.vn 02838294242 

43 Trịnh Quốc Lâm 
Phòng Công tác 

chính trị 

- Tư vấn Văn hóa UEH; 

- Tư vấn hoạt động thông tin, tuyên truyền 

trong phạm vi UEH. 

lamtq@ueh.edu.vn 02838294242 

44 Ngô Đức Tiên 
Phòng Công tác 

chính trị 

- Tư vấn  tổ chức các hoạt động  hội thao; 

- Tư vấn phòng chống  tội phạm, tệ nạn xã hội. 
ductien@ueh.edu.vn 02838294242 

45 Nguyễn Phương Thảo 
Phòng Quản lý đào tạo - 

Công tác sinh viên 
Tư vấn đăng ký tín chỉ. thaonp@ueh.edu.vn 0919845204 

46 Nguyễn Hà Thạch 
Phòng Quản lý đào tạo - 

Công tác sinh viên 
Tư vấn về bảo lưu, vay vốn, chế độ chính sách. thachnh@ueh.edu.vn 0982384039 

47 Trần Thị Thúy Hải 
Phòng Quản lý đào tạo - 

Công tác sinh viên 
Tư vấn về học bỗng hỗ trợ học tập. haittt@ueh.edu.vn 0976339698 

48 Vũ Thiên Trinh 
Phòng Quản lý đào tạo - 

Công tác sinh viên 
Tư vấn về bảo lưu, vay vốn. trinhvt@ueh.edu.vn 0774645168 

49 Nguyễn Thị Kim Uyên 
Phòng Quản lý đào tạo - 

Công tác sinh viên 
Tư vấn về kết quả học tập. kimuyen@ueh.edu.vn 0909333504 

50 Lê Thị Nguyệt Vân 
Trung tâm 

Hỗ trợ sinh viên 
Tư vấn về các dịch vụ hỗ trợ sinh viên. hangvan@ueh.edu.vn 0912531339 

51 Quan Hán Xương 
Trung tâm 

Hỗ trợ sinh viên 
Tư vấn hướng nghiệp, việc làm. hanxuong@ueh.edu.vn 0907600099 

52 Hoàng Thị Thu Hiền 
Trung tâm 

Hỗ trợ sinh viên 
Tư vấn về kỹ năng mềm; về tâm lý xã hội. hthien@ueh.edu.vn 0909193719 

53 Nguyễn Minh Lộc 
Trung tâm 

Hỗ trợ sinh viên 
Tư vấn về học bổng, tín dụng học tập. ngmloc@ueh.edu.vn 0909718671 

54 Phan Lâm Thao 
Trung tâm 

Hỗ trợ sinh viên 
Tư vấn về cổng thông tin trực tuyến. thaopl@ueh.edu.vn 0973433689 

55 Nguyễn Văn Phệt 
Trung tâm 

Hỗ trợ sinh viên 
Tư vấn về hoạt động nội trú. nvphetkt@ueh.edu.vn 0932640521 

56 Nguyễn Hồng Ngọc 
Trung tâm 

Hỗ trợ sinh viên 
Tư vấn về hoạt động nội trú. hongngoc@ueh.edu.vn 0908800549 

mailto:lamtq@ueh.edu.vn
mailto:ductien@ueh.edu.vn
mailto:hangvan@ueh.edu.vn
mailto:hanxuong@ueh.edu.vn
mailto:hthien@ueh.edu.vn
mailto:ngmloc@ueh.edu.vn
mailto:thaopl@ueh.edu.vn
mailto:nvphetkt@ueh.edu.vn
mailto:hongngoc@ueh.edu.vn
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TT Họ tên Đơn vị Nội dung tư vấn Email Điện thoại 

57 Nguyễn Đức Thịnh 
Trung tâm 

Hỗ trợ sinh viên 
Tư vấn về hoạt động hỗ trợ nội trú. ducthinh@ueh.edu.vn 0934482506 

58 Trẩn Nhật Hoàng 
Đoàn thanh niên 

- Hội sinh viên 
Hoạt động phong trào Đoàn, Hội SV. nhathoang@ueh.edu.vn 02836063090 

59 
Nguyễn Thị Thương 

Nhớ 
Đoàn thanh niên 

- Hội sinh viên 

- Sổ đoàn (tiếp nhận, hoàn trả); 

- Xác nhận đánh giá đoàn viên thông qua hệ 

thống Mã vạch; 

- Phát triển Đảng viên; 

- Đồng phục Sinh viên. 

nhontt@ueh.edu.vn 0339959035 

60 Vũ Minh Hà 
Phòng Quản lý khoa học 

- Hợp tác quốc tế 
Tư vấn về nghiên cứu khoa học sinh viên.  vuminhha@ueh.edu.vn 0933156702 

61 Nguyễn Thị Kim Chi 
Phòng Kế hoạch 

đào tạo - Khảo thí 
Tư vấn về khảo thí, phúc khảo điểm.  chituyen@ueh.edu.vn 0903784387 

62 Trần Thanh Hiếu 
Phòng Kế hoạch 

đào tạo - Khảo thí 
Tư vấn về khảo thí. tthieu@ueh.edu.vn 0915783837 

63 Phạm Quang Huy 
Phòng Kế hoạch 

đào tạo - Khảo thí 
Tư vấn về kế hoạch, thời khóa biểu.  qhuytkb@ueh.edu.vn 0937577175 

64 Đinh Thị Yến Oanh 
Phòng Kế hoạch 

đào tạo - Khảo thí 
Tư vấn về lịch thi. yoanh@ueh.edu.vn 0908151630 

65 Trương Thị Thu Hương 
Phòng Đảm bảo chất  

lượng - Phát triển 

chương trình 

Tư vấn về chương trình đào tạo và các hoạt 

động tư vấn khác theo quy định.   

truonghuong@ueh.edu.vn 
 

0907903639 

 

66 Trần Thanh Tâm 
Phòng Đảm bảo chất  

lượng - Phát triển 

chương trình 

Tư vấn về chương trình đào tạo và các hoạt 

động tư vấn khác theo quy định.  
tamvpd@ueh.edu.vn 0907369796 

67 Trần Quang Khải 
Phòng Tài chính 

- Kế toán 
Tư vấn về chính sách học bổng, học phí. tqkhai@ueh.edu.vn 

0838222357-

215 

68 Nguyễn Thanh Quang Phòng Thanh tra Tư vần về thực hiện khiếu nại, tố cáo.  quangnt@ueh.edu.vn 0982994467 

 

mailto:ducthinh@ueh.edu.vn
mailto:tthieu@ueh.edu.vn
mailto:qhuytkb@ueh.edu.vn
mailto:tqkhai@ueh.edu.vn

