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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG CUNG CẤP THÔNG TIN  

(Hệ thống dành riêng phục vụ Đại biểu Quốc hội) 

 

1. Phiên bản Website 

Bước 1: Đại biểu Quốc hội có thể truy cập vào Hệ thống Cung cấp thông tin 

của Thư viện Quốc hội theo 2 cách: 

+ Cách 1: Qua Cổng thông tin điện tử của Quốc hội tại địa chỉ: 

http://quochoi.vn chọn Logo Thông tin Thư viện để đến Trang thông tin điện tử của 

Thư viện Quốc hội: https://thuvien.quochoi.vn (sau đó chọn “Cung cấp thông tin”) 

 

+ Cách 2: Vào trực tiếp đường dẫn của Hệ thống Cung cấp thông tin của Thư 

viện Quốc hội tại địa chỉ: http://hht.quochoi.vn/ 

http://quochoi.vn/Pages/default.aspx
https://thuvien.quochoi.vn/
http://hht.quochoi.vn/
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Bước 2: Sử dụng tài khoản đăng nhập eOffice đã được Văn phòng Quốc hội 

cấp (tên tài khoản và mật khẩu) của đại biểu Quốc hội để đăng nhập vào hệ thống (Ví 

dụ: Đại biểu Nguyễn Văn Anh có tài khoản để vào hệ thống là:   

- Username: AnhNV@qh.gov.vn 

- Password: “mật khẩu của tài khoản người dùng”  

 

Bước 3: Đặt câu hỏi 

Tại giao diện trang chủ, Đại biểu Quốc hội có thể: “Đặt câu hỏi” bằng cách 

điền thông tin vào Form đặt câu hỏi. 

 



3 

 

Bước 4: Hỗ trợ trực tuyến (giao tiếp trực tiếp với công chức của Thư viện 

Quốc hội trong việc đặt câu hỏi) 

Sau khi click vào biểu tượng Hỗ trợ trực tuyến thì hệ thống sẽ bật lên một cửa 

sổ giao tiếp. Tại đây, Đại biểu có thể gõ nội dung cần trao đổi với cán bộ hỗ trợ hoặc 

xem lại lịch sử giao tiếp trước đó. 

 

Bước 5: Khai thác tài liệu trực tiếp tại “Tài liệu tham khảo”  

 



4 

 

Tại giao diện này, Đại biểu có thể yêu cầu cung cấp tài liệu đối với tài liệu 

bản giấy hoặc tải tài liệu về đối với tài liệu bản điện tử. 

2. Phiên bản Application trên thiết bị di động 

Hình minh họa là trên hệ điều hành IOS, đối với ANDROID làm tương tự 

Bước 1: Để cài đặt ứng dụng, trên thiết bị di động, Đại biểu Quốc hội có thể 

mở trình duyệt và làm theo 1 trong 2 cách như sau: 

+ Cách 1: Qua Cổng thông tin điện tử của Quốc hội tại địa chỉ: 

http://quochoi.vn chọn Logo Thư viện Quốc hội để đến Trang thông tin điện tử của 

Thư viện Quốc hội: https://thuvien.quochoi.vn (sau đó chọn “Cung cấp thông tin”) 

+ Cách 2: Vào trực tiếp đường dẫn của Hệ thống Cung cấp thông tin của Thư 

viện Quốc hội tại địa chỉ: http://hht.quochoi.vn/ 

- Click “Tải app tại đây IOS” 

 

- Chọn “Cài đặt” 

- Sau khi cài ứng dụng, từ màn hình chính, chọn “Cài đặt” 

http://quochoi.vn/Pages/default.aspx
https://thuvien.quochoi.vn/
http://hht.quochoi.vn/
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- Trong phần Cài đặt chọn “Cài đặt chung” 

 

- Trong phần Cài đặt chung chọn “Quản lý thiết bị” 
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- Trong phần Quản lý thiết bị click vào ứng dụng trong mục “Ứng dụng 

doanh nghiệp” 

 

- Trong phần ứng dụng click vào Tin cậy 
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- Chọn Tin cậy để hoàn thành cài đặt app 

 

Bước 2: Sau khi cài đặt, mở ứng dụng 



8 

 

 

Bước 3: Sử dụng tài khoản người dùng eOffice đã được Văn phòng Quốc hội 

cung cấp (tên tài khoản và mật khẩu) của đại biểu Quốc hội để đăng nhập vào hệ 

thống (Ví dụ: Đại biểu Nguyễn Văn Anh có tài khoản để vào hệ thống là:   

- Username: AnhNV@qh.gov.vn 

- Password: “mật khẩu của tài khoản người dùng” 
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Bước 4: Đối với các tài khoản Đại biểu Quốc hội sử dụng lần đầu, ứng dụng sẽ 

hiển thị hướng dẫn sử dụng 

 

Bước 5: Sau khi kết thúc, ứng dụng sẽ hiển thị màn hình chính của ứng dụng 
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Bước 6: Để đặt câu hỏi, Đại biểu Quốc hội chọn Mục “Đặt câu hỏi” 

 

Bước 7: Để xem tài liệu tham khảo, Đại biểu Quốc hội chọn Mục “Tài liệu 

tham khảo” 
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Bước 8: Sau khi chọn tài liệu, Đại biểu Quốc hội có thể click để tải tài liệu 

 

Bước 9: Để giao tiếp trực tiếp với công chức Thư viện Quốc hội, Đại biểu 

Quốc hội chọn Mục “Hỗ trợ online” 

 


