
HƯỚNG DẪN SINH 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. Xem thời khóa biểu 

 
3. Hồ sơ học sinh/sinh viên: 

- Tài khoản: MÃ SINH VIÊN được nhà trường cấp khi nhận lớp 

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


- Mật khẩu: NGÀY SINH (theo định dạng: dd/mm/yyyy) 

(Nếu ngày sinh của sinh viên không có hoặc chỉ có năm sinh, Thử 

nhập mật khẩu = 123) 

 
- Giao diện sau khi đăng nhập 

 

Click vào các chức năng bên trái màn hình để xem 

- Thông tin cá nhân 



 
 

4. Gửi yêu cầu xin các giấy chứng nhận, xác nhận… 

- Chọn Loại yêu cầu và làm theo các thông tin ghi chú bên dưới (nếu 

có) 

- Người gửi yêu cầu cần có thông tin Điện thoại và Email để tiện liên 

lạc, nếu sinh viên chưa có, chức năng “Gửi yêu cầu” sẽ không cho 

phép thực hiện, phải quay lại chức năng “Thông tin cá nhân” để cài 

đặt số Mobile và Email. 

- Theo dõi quá trình xử lý của nhà trường tại “DANH MỤC ĐÃ YÊU 

CẦU” Để biết hồ sơ được xử lý đến đâu để tiện liên hệ lấy kết quả 



 
- Nếu có thông báo trên, cần kích vào nút Cập nhật để điều thông tin Mobile và Email 

- Yêu cầu gửi thành công có giao diện như sau: 

 
5. Điểm rèn luyện 

Nhập điểm theo các tiêu chi và lưu lại 



 
6. Đăng ký thực tập 

- Trường hợp tự đăng ký: Chọn “Tự liên hệ thực tập” trong danh sách 

công ty 

- Nhập các thông tin cần thiết bên dưới: Tên công ty, địa chỉ,  điện thoại 

... 

- Tương tự tính năng “Gửi yêu cầu”, tính năng này cũng yêu cầu sinh 

viên có số mobile và Email 

- Nhập ngày thực tập và các thông tin cần thiết vào và “lưu thông tin” 



- Biểu tượng này sẽ cho sinh viên biết ươợc phép sửa thông tin hay 

không. Nếu nhà trường đã chôt danh sách thực tập và khóa dữ liệu, 

sinh viên sẽ không thay đổi đơợc. 

 

 
 

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 năng tương 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 

 

 
 


