
 

 

           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 Số:      /TB-ĐHKT-CNTT TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 7 năm 2021 

THÔNG BÁO 
V/v triển khai ứng dụng UEH Student tích hợp thẻ sinh viên/học viên điện tử 

trên điện thoại thông minh dành cho người học tại UEH 
 

Thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong năm 2021, Trường  

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) thông báo đến người học và các đơn vị liên 

quan về việc triển khai ứng dụng UEH Student và Thẻ sinh viên/học viên điện tử dành 

cho người học tại UEH, nội dung cụ thể như sau: 

1. Người học cài đặt ứng dụng có tên UEH Student (sau đây gọi tắt là App) trên 

điện thoại thông minh để sử dụng các chức năng và tiện ích trong quá trình học tập, 

nghiên cứu, rèn luyện tại UEH. (Chi tiết trong phụ lục kèm theo Thông báo này) 

2. Thẻ sinh viên/học viên điện tử trên App có giá trị như Thẻ sinh viên/học viên 

bằng nhựa đang lưu hành. Người học có thể sử dụng Thẻ sinh viên/học viên điện tử trong 

các hoạt động nội bộ của UEH như kiểm soát ra vào, học tập, thông báo, tin tức, thi cử, 

thư viện, ký túc xá, hoạt động Đoàn - Hội, hệ thống chỉ dẫn UEH và các tiện tích khác. 

3. Phòng Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai việc sử 

dụng App và Thẻ sinh viên/học viên điện tử đến người học.  

4. Từ 1/8/2021, các khóa mới nhập học thuộc tất cả các bậc, hệ chỉ sử dụng Thẻ 

sinh viên/học viên điện tử trong giao dịch nội bộ. UEH chỉ in thẻ sinh viên/học viên 

bằng nhựa cho khóa 47 ĐHCQ và các sinh viên/học viên khác khi có yêu cầu. 

5. UEH sẽ tiếp tục phát triển các chức năng, cập nhật các tiện ích bổ sung để phục 

vụ người học trong tương lai. 

Trường đề nghị các đơn vị liên quan thông tin đến người học để biết và thực hiện. 

Trong quá trình vận hành, mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi đến Phòng Công nghệ thông 

tin qua email cntt@ueh.edu.vn để tổng hợp trình Ban Giám hiệu xem xét quyết định. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Chủ tịch HĐT, CT HĐTV (để báo cáo); PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; 

- Các đơn vị UEH (để thực hiện); 

- Người học (để thực hiện); 

- Lưu: VT, CNTT. 

  

   

 (đã ký) 

 

 TS. BÙI QUANG HÙNG 

mailto:cntt@ueh.edu.vn
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PHỤ LỤC 

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng UEH Student 

(Kèm theo Thông báo số      /TB-ĐHKT-CNTT ngày       tháng 7 năm 2021 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) 

 

1. Cài đặt ứng dụng 

- Người học sử dụng điện thoại thông minh truy cập vào kho ứng dụng App Store 

(trên hệ điều hành iOS) hoặc Google Play Store (trên hệ điều hành Android) và gõ từ 

khóa “UEH Student” trong mục tìm kiếm. 

- Chọn ứng dụng UEH Student (UEH - IT) và cài đặt. 

 

 

 



 

 

2. Đăng nhập ứng dụng 

- Người học sử dụng tài khoản đăng nhập tại trang https://student.ueh.edu.vn hoặc 

tài khoản email người học do UEH cấp để đăng nhập trên ứng dụng. 

- Nếu quên mật khẩu, người học tự thực hiện khởi tạo lại mật khẩu tương ứng với 

từng tài khoản tại trang https://login.st.ueh.edu.vn/Account/ForgotPassword hoặc trang 

https://cntt.ueh.edu.vn/email (đối với tài khoản email do UEH cấp). 

 

3. Chức năng và sử dụng 

Ứng dụng UEH Student được tích hợp thông tin từ tài khoản học tập, nghiên cứu và 

rèn luyện của người học, với các chức năng như sau: 

STT Chức năng Mô tả 

1 Tài khoản 
Đăng nhập ứng dụng và sử dụng Thẻ sinh viên/học 

viên điện tử trong tất cả các hoạt động của UEH 

2 Điểm danh 
Điểm danh tham gia hoạt động, điểm danh trên lớp 

với giảng viên 

3 Thông báo Hộp thư nhận thông tin từ UEH 

4 Trang chủ Tổng hợp tin tức mới nhất từ UEH 

5 Tin tức UEH Tin tức từ trang https://ueh.edu.vn/  

6 Sự kiện UEH Sự kiện từ trang https://ueh.edu.vn/  

7 Xem điểm 
Kết quả học tập của người học trong hệ thống quản 

lý đào tạo 

8 Thời khóa biểu Xem lịch học của người học theo học kỳ 

9 Lịch thi Xem lịch thi của người học theo học kỳ 

10 Đoàn - Hội UEH Thông tin từ các hoạt động Đoàn - Hội UEH 

11 Hoạt động đang diễn ra 
Các hoạt động đang diễn ra tại UEH để người học 

theo dõi, tham gia 

12 Hoạt động đã tham gia 
Danh sách lịch sử các hoạt động người học đã tham 

gia tại trường 

13 UEH Wayfinding 
Hệ thống chỉ dẫn, tìm đường các phòng học và cơ 

sở, hệ thống thùng rác 5R UEH 

14 Photocopy 

Khởi tạo mật khẩu, xem hạn mức sử dụng còn lại, 

đăng ký sử dụng thêm số bản in, photocopy tại hệ 

thống Photocopy của UEH 

15 
Các tiện ích khác: Thư viện thông minh, Smartlock, máy giặt thông minh, 

Shuttle bus, cổng giao dịch điện tử…. 

https://student.ueh.edu.vn/
https://login.st.ueh.edu.vn/Account/ForgotPassword
https://cntt.ueh.edu.vn/email
https://ueh.edu.vn/
https://ueh.edu.vn/


 

 

4. Màn hình ứng dụng 

      

      


