
THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN TÂN SINH VIÊN 

TRA CỨU TÌNH TRẠNG NỘP HỒ SƠ QUA BƯU ĐIỆN 

HÀNG TUẦN 

Căn cứ thông báo số 226/TB-NTT ngày 25/10/2021 về việc hướng dẫn 

nộp hồ sơ và nhận quà tặng dành cho Tân sinh viên khóa 2021 trong 

tình hình dịch bệnh, 

P.CTSV hướng dẫn các bạn Tân sinh viên khóa 2021 có thể tra cứu hồ 

sơ đã nộp qua đường bưu điện theo các bước sau: 

- Bước 1: Sinh viên truy cập link: https://tinyurl.com/n6prjtf9  

- Bước 2: Sinh viên bấm Ctrl+F, gõ MSSV của mình, Enter để tìm hồ 

sơ của mình. Có 02 trường hợp: 

+ Trường hợp 1: P.CTSV chưa nhận được hồ sơ của các bạn 

thì kết quả tìm kiếm sẽ bằng 0. Sinh viên vui lòng quay lại link 

vào thứ 3 tuần sau để kiểm tra lại. Nếu sau 03 tuần kể từ ngày 

gửi thư, sinh viên không tìm thấy thông tin của mình trên link, 

vui lòng kiểm tra lại với bưu điện nơi đã gửi thư hoặc liên hệ 

P.CTSV qua số 19002039, số nội bộ 325 để xác nhận thông tin. 

+ Trường hợp 2: P.CTSV đã nhận được hồ sơ của các bạn thì 

con trỏ sẽ hiển thị đúng tại MSSV của các bạn. Sinh viên thực 

hiện tiếp bước 3. 

- Bước 3: Sinh viên xem tình trạng hồ sơ mình đã nộp: 

+ Các cột đánh dấu “x” là hồ sơ đã nộp và hợp lệ. 

+ Các cột để trống là hồ sơ sinh viên đã không nộp. 

+ Các cột có ghi nội dung là hồ sơ đã nộp nhưng không hợp lệ. 

Lý do không hợp lệ được ghi trực tiếp tại cột đó. Với các trường 

hợp nộp hồ sơ không hợp lệ ở mục nào thì các bạn phải nộp bổ 

sung hồ sơ hợp lệ cho P.CTSV khi đi học trực tiếp tại trường. 

Lưu ý: 

- Danh sách sẽ được cập nhật vào thứ 3 hàng tuần. 

- Tân sinh viên chưa nhận được giấy báo trúng tuyển qua đường bưu 

điện thì vẫn nộp các hồ sơ còn lại bình thường. Các trường hợp này 

TTTVTS sẽ hỗ trợ in lại Giấy báo trúng tuyển và P.CTSV sẽ thực hiện 

bổ sung vào hồ sơ cho các bạn sau. 

- Sinh viên đọc kỹ thông báo số 226/TB-NTT ngày 25/10/2021 để nắm 

rõ các hồ sơ cần nộp. Link thông báo: 

https://www.facebook.com/ctsvntt/posts/1360716290998330. 

https://tinyurl.com/n6prjtf9
https://www.facebook.com/ctsvntt/posts/1360716290998330


- Đối với sinh viên khóa 2020 trở về trước, các bạn theo dõi thông tin 

hồ sơ cá nhân đã nộp tại web của P.QLĐT cũ: https://old-

pdt2.ntt.edu.vn/ , mục Chức năng trực tuyến/ Hồ sơ sinh viên nộp. Nếu 

sau 03 tuần kể từ ngày gửi thư, hồ sơ không được tick đã nộp, vui lòng 

kiểm tra lại với bưu điện nơi đã gửi thư hoặc liên hệ P.CTSV qua số 

19002039, số nội bộ 325 để xác nhận thông tin. 
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