
HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN SỬ DỤNG 

WEBSITE CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO 

https://tracuudiem.dulichsaigon.edu.vn 

 

I. Trên máy tính để bàn hoặc laptop (PC) 

1. Giao diện ban đầu 

 
2. Đăng nhập website: 

- Nhập tài khoản do phòng đào tạo cấp, Thường là các ký tự đầu của Họ 

và tên + Tên 

Ví dụ: Cô Nguyễn Thị Hồng:  

Tài khoản sẽ là: NTHONG 

- Mật khẩu ban đầu: Liên lạc phòng đào tạo để được Hướng dẫn 

- Khuyến khích cập nhật hồ sơ cá nhân và thay đổi mật khẩu ngay sau 

đăng nhập lần đầu để  đảm bảo bảo mật dữ liệu. 

 

https://tracuudiem.dulichsaigon.edu.vn/


- Sau khi dăng nhập thành công 

 
3. Xem thời khóa biểu 

 
4. Thông tin cá nhân 

- Sau khi đăng nhập, góc trên bên phải sẽ là tên giáo viên, Click vào đó 

để truy cập vào hồ sơ giáo viên. 

- Cập nhật các thông tin về hồ sơ như: Hình đại diện, Số điện thoại,… 

- Thay đổi mật khẩu 



 
5. Theo dõi bài giảng: 

- Chỉ xuất hiện theo thời khóa biểu theo ngày, Chỉ xuất hiện trong ngày 

và sẽ ẩn đi vào ngày khác (Nghĩa là chỉ cập nhật nhận xét buổi dạy 

trong ngày có lịch dạy) 

- Click vào từng lớp để xem bài giảng và nhập nhận xét 

 
Nhập nhận xét và lưu: 



 
6. Điểm danh lớp:  

- Clich nut “Chọn vắng” nếu sinh viên văng trong buổi đó 

- Lưu thông tin điểm danh 

 

 
7. Nhập điêm học phần và điểm thi 

- Chú ý các thông tin theo thứ tự trong hình dưới. 

- Nhập và lưu điểm sau khi nhập 

- Giáo viên có quyền nhập và chỉnh sửa điểm cho đến khi khóa điểm 

(Cán bộ quản lý sẽ khóa điểm sau khi kiêm tra). 

- Sau khi khóa điểm, GV muốn sửa điểm cần đề nghị cán bộ quản lý 

mở khóa điểm của môn, lớp cần sửa điểm, sau đó GV sẽ sửa dược 

điểm 

 



 
8. Xem kế hoạch giảng dạy 

Bước 1: Vào kế hoạch giảng dạy 

 
Bước 2: Mở thư mục Bài giảng  

 
 

II. Giao diện trên điện thoại di động (smartphone) 

     Đường dẫn truy cập: https://tracuudiem.dulichsaigon.edu.vn/m/index.aspx 

Hoặc click liên kết khoan đỏ như hình dưới 

https://tracuudiem.dulichsaigon.edu.vn/m/index.aspx


 

1. Đăng nhập 

 
2. Giao diện trên di động: 

1. Các chức năn tơơng tự như giao diện trên PC 

2. Tại vị trí 1 (hình dưới): Hình đại diện và liên kết với hồ sơ cá nhân 

3. Tại vị trí 2 (hình dưới): Về giao diện chính sau khi thực hiện các chức 

năng khác 

4. Tại vị trí 3 (hình dưới): Thoát khỏi phiên làm viên 

 

 
 

 

III. Cách đổi mật khẩu tài khoản 

Bước 1: Vào tài khoản được cấp – 



Bước 2: Nhấn vào thay đổi mất khẩu như Hình   

Bước 3: Nhập mật khẩu mới 

 

IV. Đặt lại mật khẩu khi quên 

Bước 1: Vào trang 

https://tracuudiem.dulichsaigon.edu.vn/view/MOGV/GVKHbaigiang.aspx 

Bước 2: -> đặt lại mật khẩu 

 

 

https://tracuudiem.dulichsaigon.edu.vn/view/MOGV/GVKHbaigiang.aspx

