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HƯỚNG DẪN 
Nộp chứng chỉ tiếng Anh, tin học chuẩn đầu vào, đầu ra 

 

Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào trang http:// estudent.buh.edu.vn  mật khẩu và tài khoản 

đăng nhập như trang http://online.buh.edu.vn. 

Bước 2: Chọn mục chứng chỉ, văn bằng 

Bước 3: Chọn từng loại chứng chỉ nộp theo thông báo của Phòng Đào tạo. 

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin vào form thông tin nộp văn bằng chứng chỉ. 

Bước 5: Sau khi nhập thông tin và upload file đính kèm chứng chỉ cần nộp sinh viên bấm 

Lưu. 

Bước 6: Sinh viên kiểm tra thông tin đã nộp, nếu có thông tin đã nộp thì việc nộp chứng 

chỉ hoàn tất. 

Sinh viên theo dõi Kế hoạch học vụ hàng năm và các thông báo của Phòng Đào tạo trên 

các website: http://online.buh.edu.vn ; http:// clc.buh.edu.vn để biết thời gian nộp chứng 

chỉ. 

Lưu ý: 

- Sinh viên đọc kỹ quy định về chứng chỉ đầu ra, đầu vào để nộp cho đầy đủ và đúng 

quy định. Sinh viên nộp thiếu chứng chỉ sẽ không có tên trong danh sách nộp. 

- Sinh viên chỉ nộp mỗi loại chứng chỉ 01 file đính kèm (trong trường hợp chứng chỉ 

có nhiều file, sinh viên nén tất cả các chứng chỉ thành 01 file). 

File đính kèm đặt tên theo cú pháp : 

o Chứng chỉ tin học đầu vào: THDV_Mã số sinh viên 

o Chứng chỉ tin học đầu ra: THDR_ Mã số sinh viên 

o Chứng chỉ tiếng Anh đầu vào: TADV_ Mã số sinh viên 

o Chứng chỉ tiếng Anh đầu ra: TADR_ Mã số sinh viên 

o Chứng chỉ GDQP: GDQP_ Mã số sinh viên 

- Sinh viên đã nộp chứng chỉ đầu ra hoặc đầu vào ở các đợt trước xem kết quả nộp tại 

tài khoản cá nhân của sinh viên trên trang http://online.buh.edu.vn  , các chứng chỉ 

đầu vào đã nộp tại xem tại điểm học phần (anh văn cơ bản hoặc Tin học cơ bản), 

đối với chứng chỉ đầu ra đã nộp sinh viên xem mục văn bằng chứng chỉ. 

 

http://online.buh.edu.vn/
http://online.buh.edu.vn/
http://online.buh.edu.vn/


Bước 1: Đăng nhập 

 

Bước 2: Chọn mục chứng chỉ, văn bằng đã nộp 

 

 



 

 

Bước 3: Chọn từng loại chứng chỉ nộp theo thông báo của Phòng Đào tạo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bước 4: Sau khi chọn loại chứng chỉ cần nộp, sinh viên điền đầy đủ thông tin vào form 

thông tin nộp chứng chỉ, chọn file đính kèm và nhấn nút lưu. 

 

Bước 6: Sinh viên kiểm tra thông tin đã nộp, nếu có thông tin đã nộp như hình thì việc 

nộp chứng chỉ hoàn tất. 

 

 


