
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, TRA CỨU TRỰC TUYẾN THÔNG TIN VỀ BẰNG 

TỐT NGHIỆP CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

 

Bước 1. Truy cập trang cổng thông tin điện tử của Trường: 

Sử dụng trình duyệt web truy cập vào địa chỉ www.humg.edu.vn 

Đưa con trỏ chuột vào mục “ĐÀO TẠO – ĐBCLGD”, chọn “Đại học”, chọn tiếp “Tra cứu thông 

tin văn bằng” như hình dưới: 

 

Bước 2. Chi chú các thông tin trên văn bằng: 

 

Ghi chú lại các thông tin về “Số hiệu” ở khu vực (1), “Số vào sổ” ở khu vực (2) để tiền hành 

tra cứu ở bước sau 

http://www.humg.edu.vn/
http://www.humg.edu.vn/


Bước 3. Nhập các thông tin lên web để tra cứu: 

Nhập các thông tin về “Số hiệu bằng” hoặc “Số vào sổ” lấy được ở Bước 2 vào ô số (1), nhập 

tiếp “Mã xác nhận” vào ô số (2) như hình: 

 

Sau khi thực hiện các bước như trên sẽ cho ra thông tin về văn bằng tốt nghiệp có “Số hiệu” 

hoặc “Số vào sổ” cần kiểm tra như sau: 

 

Trường hợp nhập sai “Số hiệu”, “Số vào sổ” hoặc văn bằng cần kiểm tra không phải do trường 

Đại học Mỏ- Địa chất cấp sẽ có thông báo như sau: 



  

Vậy là bạn đã tra cứu xong thông tin về bằng tốt nghiệp mà mình cần kiểm tra. 

* Trường hợp không tra cứu được thông tin văn bằng cần kiểm tra, bạn có thể gửi email hoặc 

liên hệ theo địa chỉ: 

Chuyên viên chính: Đặng Thị Hồng Vân email dangthihongvan@humg.edu.vn 

Phó trường phòng Nguyễn Thế Lộc email nguyentheloc@humg.edu.vn 

Địa chỉ : Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18 phố viên, phường Đức 

Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 
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