
 

THÔNG BÁO  

Hướng dẫn đăng ký học lại, học bổ sung chương trình Sinh hoạt đầu khóa 2021  

đối với tân sinh viên khóa 2021 nhập học trước ngày 01/10/2021 

(Áp dụng học cùng thời điểm với Sinh hoạt đầu khóa đợt 4 – đợt cuối) 

 

Căn cứ kế hoạch của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành về việc tổ chức chương 

trình “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khóa, năm học 2021 – 2022; 

Nhằm tạo điều kiện học lại, học bổ sung đối với tân sinh viên khóa 2021 nhập học 

trước ngày 01/10/2021 nhưng chưa tham gia học và thi online môn Sinh hoạt đầu khóa 

2021 hoặc có điểm bài thi kết thúc môn Sinh hoạt đầu khóa chưa đạt (dưới 5.00/10 điểm). 

Nhà trường thông báo hướng dẫn tân sinh viên cách thức đăng ký như sau: 

1. Tân sinh viên khóa 2021 thực hiện hoàn chỉnh đầy đủ thông tin đăng ký tại link: 

https://forms.gle/tbaUoQjkvrq8uhmTA.  

2. Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/11/2021.  

3. Thời gian xem lịch học lại: từ ngày 10/11/2021 tân sinh viên đăng ký thành công 

sẽ nhận thông tin lịch học và thi lại môn Sinh hoạt đầu khóa đợt 4 được gửi qua email do 

Trường cấp mặc định là “mssv@nttu.edu.vn” với “mssv” là mã số sinh viên, mật khẩu 

mặc định ban đầu là “2 chữ số ngày sinh, 2 chữ số tháng sinh và 4 chữ số của năm sinh”. 

*Một số nội dung quan trọng cần lưu ý: 

- Đối với trường hợp sinh viên khóa 2021 bị trùng lịch buổi gặp mặt trực tuyến môn 

Sinh hoạt đầu khóa đợt 4 với lịch học của môn cơ sở ngành của Khoa/ Viện đào tạo, tân 

sinh viên được ưu tiên chọn học môn cơ sở ngành theo đúng lịch học đã được Nhà trường 

sắp xếp trên tài khoản cá nhân của tân sinh viên tại website “phongdaotao2.ntt.edu.vn”. 

Sinh viên chủ động xem lại các tài liệu trình bày của buổi gặp mặt trực tuyến kèm video 

hướng dẫn các bước truy cập vào lớp học trực tuyến Sinh hoạt đầu khóa 2021 tại link: 

http://ctsv.ntt.edu.vn/tai-lieu-sinh-hoat-dau-khoa-truc-tuyen-nam-hoc-2021-2022-danh-

cho-sinh-vien-khoa-21/ để tiếp tục đăng nhập tự học và thi online các học liệu đầu khóa 

trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Trường (LMS) theo đúng tiến độ lịch học và lịch thi 

Sinh hoạt đầu khóa đợt 4 đã được thông tin qua email/ trang cá nhân trên website đào tạo.  

- Tân sinh viên khóa 2021 nhập học từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/10/2021 

không thực hiện đăng ký theo thông báo này mà sinh viên sẽ xem chi tiết thông tin về 

lịch học/ lịch thi Sinh hoạt đầu khóa 2021 đợt 4 được cập nhật sau ngày 08/11/2021 tại 

website: "phongdaotao2.ntt.edu.vn" => Chọn mục Sinh viên => Lịch học => Chọn xem 

theo mã số sinh viên => Chọn đợt 01 năm 2021 xem thời khóa biểu (Lưu ý xem chi tiết 

lịch học trong chức năng "Xem lịch theo tuần") 

- Nhà trường không duyệt việc học lại đối với những trường hợp sau: tân sinh viên 

khóa 2021 không thực hiện đăng ký theo đúng đối tượng nhập học và thời gian quy định 

của thông báo; hoặc tân sinh viên đã đạt điểm thi kết thúc môn Sinh hoạt đầu khóa 2021 

từ 5.00/10 điểm trở lên. 

 

Các kênh thông tin hỗ trợ tân sinh viên: 

1. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn về lịch học Sinh hoạt đầu khóa 2021: 

- Email của Phòng Công tác Sinh viên: ctsv@ntt.edu.vn 

- Fanpage của Phòng Công tác Sinh viên: http://facebook.com/ctsv.ntt  
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2. Hỗ trợ hướng dẫn về tài khoản đăng nhập học và thi online trên “Lms.ntt.edu.vn”: 

- Email của Viện e-Learning: nei@ntt.edu.vn 

- Fanpage của Viện e-Learning: http://facebook.com/lms.ntt   
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