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LỜI NÓI ĐẦU 

 
 

 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – trường đại học công lập trực thuộc 

Bộ Thông tin & Truyền thông bao gồm Cơ sở đào tạo tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí 

Minh, các Viện nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ, thực hiện sứ mạng sáng 

tạo và chuyển giao tri thức cho xã hội thông qua việc gắn kết các hoạt động giáo dục 

– đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển và chuyển giao khoa 

học công nghệ, tri thức mới trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đáp ứng thực tiễn 

phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước. 

Học viện luôn không ngừng nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô nghiên 

cứu và đào tạo, tăng cường hợp tác với các cơ quan tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước góp phần đào tạo nên những giá trị tri thức mới của Việt Nam, với đội ngũ 

chuyên nghiệp tâm huyết, đủ bản lĩnh và năng lực hội nhập quốc tế. 

Năm 2022, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông dự kiến tuyển sinh 

khoảng 3.830 sinh viên ở hai (02) Cơ sở đào tạo tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí 

Minh vào học các ngành đào tạo: Kỹ thuật Điện tử viễn thông, Công nghệ kỹ thuật 

Điện, Điện tử; Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa; Công nghệ Internet vạn vật (IoT); 

Công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Khoa học máy tính; Công nghệ đa phương 

tiện; Truyền thông đa phương tiện; Báo chí, Quản trị kinh doanh; Marketing; Kế toán; 

Thương mại điện tử; Công nghệ tài chính (Fintech). 

 Tài liệu hướng dẫn nhập học trực tuyến (nhập học online) này nhằm giúp thí 

sinh dễ dàng, thuận lợi trong quá trình làm thủ tục nhập học vào Học viện Công nghệ 

Bưu chính Viễn thông. 

BAN CHỈ ĐẠO TUYỂN SINH 
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I. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC NHẬP HỌC 

1. Đối tượng: Các thí sinh đã trúng tuyển mà Học viện đã công bố và đã hoàn 

thành việc xác nhận nhập học. 

2. Thời gian thực hiện nhập học trực tuyến: Bắt đầu từ ngày 20/09/2022 

đến ngày 09/10/2022 

3. Hồ sơ nhập học gồm có: 

- Bản sao hợp lệ Học bạ Trung học phổ thông; 

- Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (đối với học sinh tốt 

nghiệp từ năm 2021 trở về trước) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học 

phổ thông tạm thời (đối với học sinh tốt nghiệp năm 2022); 

- Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh; 

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ pháp lý minh chứng đối tượng ưu tiên được hưởng 

(nếu có); 

- Giấy triệu tập trúng tuyển của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (bản 

gốc); 

- Bản chính Giấy chứng nhận học sinh giỏi quốc gia hoặc cấp Tỉnh, Thành phố 

trực thuộc TW; Chứng chỉ quốc tế, Giấy chứng nhận kết quả bài thi đánh giá 

năng lực năm 2022 (đối với các thí sinh thuộc đối tượng xét trúng tuyển sớm 

– XTKH hoặc ĐGNL). 

- Lý lịch sinh viên, có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và xác nhận của UBND phường, 

xã nơi cư trú (Lý lịch in trực tiếp từ hệ thống tuyển sinh trực tuyến của Học 

viện); 

- Giấy chuyển sinh hoạt Đảng (nếu là đảng viên) về Đảng bộ Bộ Thông tin và 

Truyền thông hoặc giấy chuyển sinh hoạt Đoàn (nếu là đoàn viên) về Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn 

thông; 

- Giấy giới thiệu di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự (đối với Nam giới) 

do Ban chỉ huy quân sự Quận, huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 

cấp; 

- Chuẩn bị giấy tờ theo quy định để đăng ký tạm trú tại nơi ở mới (đối với 

các trường hợp thay đổi nơi ở trong thời gian học tập); 

- 6 ảnh cỡ 3x4, chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây (ghi họ tên và ngày 

sinh vào mặt sau); 

- Bản photocopy Thẻ bảo hiểm y tế (gần nhất).  

4. Phương thức thực hiện thủ tục nhập học: 
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- Bước 1: Thí sinh thực hiện Nhập học trực tuyến (online) trên hệ 

thống xét tuyển trực tuyến của Học viện tại địa chỉ 

https://xettuyen.ptit.edu.vn và hoàn thành đóng kinh phí nhập học 

bằng hình thức trực tuyến (theo hướng dẫn trên hệ thống), hoàn thành 

trước 24h00 ngày 09/10/2022. 

- Bước 2: Thí sinh In Lý lịch sinh viên từ hệ thống xét tuyển, xin xác 

nhận của UBND xã, phường nơi thí sinh đang cư trú tại địa phương và 

chuẩn bị các giấy tờ theo hướng dẫn để nhập học trực tiếp tại Học 

viện. 

5. Thời gian thực hiện nhập học trực tiếp và nộp hồ sơ nhập học: Ngày 

10 và 11/10/2022 (theo thông tin trên Giấy báo trúng tuyển) 

II. HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC 

Thí sinh sau khi nhận Giấy báo trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2022 của 

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, chuẩn bị hồ sơ nhập học theo hướng dẫn 

nhập học (mặt sau Giấy báo trúng tuyển) và thực hiện thủ tục nhập học theo hướng dẫn 

sau đây: 

A. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA KẾT QUẢ XÁC NHẬN NHẬP HỌC 

Sau khi Xác nhận nhập học trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo, thí sinh 

có thể kiểm tra kết quả Xác nhận nhập học trên Hệ thống xét tuyển trực tuyến của Học 

viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. 

1. Thí sinh Đăng nhập vào Hệ thống xét tuyển trực tuyến bằng tài khoản cá nhân. 

2. Thí sinh lựa chọn Phương thức xét tuyển phù hợp với Phương thức xét tuyển 

của mình (màn hình hiển thị như dưới đây). 

 

3. Kiểm tra kết quả Xác nhận nhập học 

Các thí sinh đã Xác nhận nhập học trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục & 

Đào tạo thì màn hình thông báo kết quả xác nhận nhập học và thông tin chi tiết, 

hướng dẫn được hiển thị như dưới đây: 

https://xettuyen.ptit.edu.vn/
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4. Thí sinh có thể xem trước thông tin Giấy báo trúng tuyển và Hướng dẫn nhập học 

của cá nhân để thực hiện các thủ tục nhập học. 

B. HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN (ONLINE) 

- Thí sinh thực hiện làm thủ tục nhập học trực tuyến trên hệ thống xét tuyển của 

Học viện tại địa chỉ https://xettuyen.ptit.edu.vn; 

- Các thao tác thực hiện làm thủ tục nhập học trực tuyến như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Đăng nhập hệ thống xét tuyển 

 

❖ Đối với các thí sinh chưa có tài khoản 

Thí sinh truy cập hệ thống xét tuyển tuyến trực tuyến của Học viện tại địa 

chỉ https://xettuyen.ptit.edu.vn 

Đăng nhập tài khoản trên hệ thống xét tuyển trực tuyến của Học viện 

Công nghệ Bưu chính Viễn thông 

Đăng nhập trang Xét tuyển trực tuyến của Học viện 

Bước 1: Khai Lý lịch sinh viên 

Bước 2: Thông tin Hướng dẫn làm thủ tục nhập học 

Bước 3: Rà soát, In Lý lịch sinh viên, Nộp hồ sơ 

và Nộp kinh phí nhập học 

Bước 5: Đăng ký xét tuyển vào CT Chất lượng cao (nếu có)  

Bước 4: Đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào  

https://xettuyen.ptit.edu.vn/
https://xettuyen.ptit.edu.vn/
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Sử dụng tài khoản đã đăng ký trên hệ thống để Đăng nhập 

 

❖ Đối với các thí sinh đã có tài khoản: Thí sinh đăng nhập tài khoản bằng:  

− Tài khoản là email hoặc CMND/CCCD mà thí sinh đã đăng ký tài khoản; 

− Mật khẩu là mật khẩu của cá nhân. 

❖ Đối với các thí sinh chưa có tài khoản: Thí sinh đăng nhập tài khoản bằng:  

− Tài khoản là CMND/CCCD của thí sinh (số CMND/CCCD đã sử dụng trên hệ 

thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo); 

− Mật khẩu mặc định là thông tin ngày tháng năm sinh của thí sinh theo định 

dạng DDMMYYYY. 

Đăng nhập thành công, màn hình hiển thị trang chủ.  

 

Thí sinh chọn Phương thức xét tuyển phù hợp với Phương thức xét tuyển mà mình 

đã trúng tuyển, màn hình thông báo kết quả xác nhận nhập học sẽ được hiển thị. 

Thí sinh xem thông tin Giấy báo trúng tuyển và Hướng dẫn nhập học hoặc có thể 

In giấy báo trúng tuyển tại mục In giấy báo trúng tuyển 



 

7 
 

 

Sau đó chọn mục Nhập học để thực hiện khai báo nhập học => Màn hình thực 

hiện khai báo hiển thị:  

 

2. Khai hồ sơ Lý lịch sinh viên 

 

 

Thí sinh nhập đầy đủ các thông tin Lý lịch sinh viên như hiển thị trên màn hình; 

Bước 1: Khai Lý lịch sinh viên  
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Lưu ý: Các thông tin nào không có, thí sinh có thể bỏ qua (vd: vợ/chồng, con ...) hoặc có 

thể thêm/bớt thông tin (vd: anh/chị em ruột). 
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Sau khi thực hiện khai báo đầy đủ các trường thông tin (*) bắt buộc, thí sinh ấn nút 

Bước 2/4 để lưu thông tin khai báo ở Bước 1 và chuyển sang bước khai báo tiếp theo. 

 

3. Thông tin Hướng dẫn thủ tục nhập học 

 

Sau khi khai báo thông tin lý lịch, thí sinh chuyển sang Bước 2: Hưỡng dẫn thủ tục 

nhập học. 

 

Thí sinh theo dõi các thông tin của thủ tục nhập học: 

Bước 2: Thông tin Hướng dẫn thủ tục nhập học 
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• Thông tin chung 

• Danh sách giấy tờ cần nộp 

 

• Danh sách kinh phí cần nộp: 

 

và chọn Bước 3/4 để chuyển sang Bước 3 

 

4. Rà soát và nộp hồ sơ 

 

-  

- Thí sinh chọn Bước 3 ở bên trái màn hình 

 

 

Bước 3: Rà soát và nộp hồ sơ 

 



 

11 
 

Thông tin hồ sơ nhập học của thí sinh hiển thị, thí sinh thực hiện rà soát thông tin: 
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❖ Chỉnh sửa hồ sơ nhập học 

Thí sinh có thể thực hiện chỉnh sửa lại hồ sơ nếu có thông tin sai, thí sinh ấn nút Chỉnh 

sửa hồ sơ => Thí sinh được đưa quay trở về bước 1 

 

❖ Khóa hồ sơ nhập học: 

Sau khi kiểm tra chắc chắn các thông tin hồ sơ, thí sinh chọn Khóa hồ sơ để hoàn tất 

việc khai hồ sơ nhập học trực tuyến. 

 

Lưu ý: Thí sinh chưa bắt buộc Khóa hồ sơ ngay lập tức mà có thể thực hiện cập 

nhật thông tin hồ sơ và Khóa hồ sơ trước hạn 

Chọn Xác nhận để thực hiện khóa hồ sơ  

 

Hồ sơ nhập học được khóa thành công. Màn hình hiển thị: 
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Lưu ý: Sau khi Khóa và nộp hồ sơ, thí sinh không thể thực hiện chỉnh sửa hồ 

sơ mà chỉ có thể xem lại hồ sơ đã nộp. 

5. Thanh toán kinh phí nhập học 

Sau khi thực hiện khóa hồ sơ, thí sinh chọn Xem thông tin thanh toán để thực hiện 

thanh toán lệ phí nhập học: 

 

Màn hình hiển thị: 
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Thí sinh nộp kinh phí theo hướng dẫn trên màn hình 

Thí sinh có thể sử dụng phương thức thanh toán bằng qua mã QR  thanh toán hoặc qua 

mã định danh thanh toán: 

❖ Thanh toán bằng mã QR: thí sinh sử dụng chức năng quét mã QR thanh toán 

trên ứng dụng ngân hàng (smart banking) của bất kỳ ngân hàng nào để thanh 

toán. 

❖ Thanh toán qua mã định danh thanh toán: 

- Nếu sinh viên sử dụng tài khoản BIDV thì mã thanh toán là: 0302***** 

- Nếu sinh viên sử dụng tài khoản Ngân hàng khác thì mã thanh toán là: 

963666*********** 

Thí sinh có thể xem hướng dẫn chi tiết ở mục C 
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Lưu ý: Sinh viên vui lòng thanh toán chính xác số tiền yêu cầu (không làm tròn) 

để hệ thống ghi nhận giao dịch là hợp lệ 

6. Đăng ký kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào  

 

 

Sau khi hoàn thành thanh toán kinh phí nhập học, thí sinh có thể đăng ký kiểm tra trình 

độ Tiếng Anh đầu vào bằng cách chọn chọn Bước 4: Đăng ký thi Tiếng Anh đầu vào 

 

Đơn đăng ký dự thi hiển thị: 

 

Bước 4: Đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào 
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Thí sinh thực hiện điền thông tin vào mẫu đơn và tích chọn xác nhận. Sau đó ấn Đăng 

ký để thực hiện gửi Đơn đăng ký dự thi kiểm tra phân loại Tiếng Anh đầu vào 

 

7. Đăng ký xét tuyển vào Chương trình Chất lượng cao 

 

 

Sinh viên các ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Khoa học máy 

tính, Kỹ thuật Điện tử viễn thông, Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử; Kỹ thuật 

Điều khiển và tự động hóa, Công nghệ Internet vạn vật (IoT)  sau khi hoàn thành 

nhập học trực tuyến, nếu có nguyện vọng có thể Đăng ký xét tuyển vào Chương trình 

Chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin bằng cách chọn Bước 5: Đăng ký chất 

lượng cao 

 

Bước 5: Đăng ký xét tuyển vào CT Chất lượng cao 
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Phiếu đăng ký dự tuyển hiển thị: 

 

Thí sinh thực hiện khai thông tin vào đơn đăng ký xét tuyển; Nếu thí sinh đã có 

chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, chọn nội dung đã có chứng chỉ Tiếng Anh và upload minh 

chứng Chứng chỉ tiếng Anh lên hệ thống xét tuyển, sau đó ấn Đăng ký để gửi đăng ký 

xét tuyển vào Chương trình Chất lượng cao. 

Thí sinh nộp phí đăng ký xét tuyển theo hướng dẫn của hệ thống để hoàn thành 

việc đăng ký; sau đó, In Phiếu đăng ký dự tuyển vào Chương trình Chất lượng cao ngành 

Công nghệ thông tin để nộp cùng hồ sơ nhập học vào ngày nhập học trực tiếp. 

C. HƯỚNG DẪN THANH TOÁN KINH PHÍ NHẬP HỌC  

Hình thức thanh toán kinh phí nhập học trực tuyến này chỉ áp dụng cho Cơ sở đào 

tạo Phía Bắc (BVH). 

Sau khi thí sinh thực hiện đăng ký nhập học thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông 

tin thanh toán kinh phí nhập học của thí sinh để thực hiện nộp kinh phí. 
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Thí sinh có thể sử dụng một trong 4 phương thức thanh toán để thực hiện thanh 

toán kinh phí nhập học: 

- Phương thức 1: Thanh toán bằng mã QR liên ngân hàng 

- Phương thức 2: Thanh toán bằng smart-banking của BIDV đối với người dùng 

ngân hàng BIDV.  

- Phương thức 3: Thanh toán bằng smart-banking của các ngân hàng khác đối 

với người không dùng BIDV. 

- Phương thức 4: Thanh toán bằng tiền mặt tại quầy giao dịch của các ngân hàng. 

1. Sử dụng chức năng quét mã QR thanh toán của ứng dụng ngân hàng 

(Smart Banking) 
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2. Thanh toán bằng mã định danh thanh toán trên Smart-banking đối với 

người sử dụng ngân hàng BIDV  
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3. Thanh toán bằng mã định danh thanh toán trên Smart-banking đối với 

người sử dụng các ngân hàng khác 
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4. Thanh toán bằng tiền mặt tại các Quầy giao dịch của ngân hàng (không 

khuyến khích sử dụng kênh thanh toán này) 

 

Thí sinh tra mã thanh toán tại hệ thống nhập học trực tuyến: 
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Lưu ý: Số tiền thực hiện giao dịch (bằng bất kỳ phương thức thanh toán 

nào) phải đảm bảo thực hiện đúng với số tiền mà hệ thống xét tuyển đã 

hiển thị trên tài khoản của thí sinh. 

Các kết quả giao dịch nộp kinh phí nhập học (bằng bất kỳ phương thức thanh toán 

nào), Phụ huynh và thí sinh hoàn toàn có thể quản lý và theo dõi được trên tài khoản xét 

tuyển của cá nhân ngay sau khi thực hiên giao dịch thanh toán. 

 

 



 

23 
 

D. CỔNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN CỦA HỌC VIỆN 

Từ năm 2022, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chính thức đưa Cổng thanh 

toán trực tuyến của Học viện vào sử dụng tại địa chỉ 

https://congthanhtoan.ptit.edu.vn. 

Cổng thanh toán trực tuyến nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho thí sinh, phụ huynh 

có thể tra cứu thông tin cần thanh toán, thực hiện thanh toán trực tuyến bằng mã QR 

thanh toán và kiểm tra kết quả giao dịch thanh toán trực tiếp trên cổng thanh toán 

mà không cần đăng nhập vào tài khoản xét tuyển. Đặc biệt, Cổng thanh toán trực 

tuyến sẽ hỗ trợ thí sinh, phụ huynh theo dõi các nội dung thanh toán của thí sinh trong 

suốt quá trình học tập. 

 

1. Tra cứu thông tin thanh toán: 

Thí sinh hoặc phụ huynh có thể sử dụng số báo danh, số CCCD/CMND, mã thanh 

toán định danh (có trên tài khoản xét tuyển), mã sinh viên ... để tra cứu các thông 

tin cần thanh toán cũng như kết quả giao dịch thanh toán. 

  

 

https://congthanhtoan.ptit.edu.vn/
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2. Thực hiện thanh toán hoặc kiểm tra kết quả giao dịch: 

Thí sinh, phụ huynh có thể thực hiện giao dịch thanh toán bằng mã QR thanh toán 

thông qua quét mã QR trên ứng dụng Smart Banking của các Ngân hàng hoặc kiểm 

tra kết quả giao dịch thanh toán. 

  

 Các thao thác thanh toán như hướng dẫn tại mục C 

KÊNH THÔNG TIN HỖ TRỢ: 

1. Fanpage tuyển sinh của Học viện: 

https://www.facebook.com/ptittuyensinh 

2. Email tuyển sinh: tuyensinh@ptit.edu.vn 

3. Hotline: 024.33528122, 024.33512252 

4. Zalo PTIT: https://zalo.me/1260203497642986925 

 

 

MỘT LẦN NỮA, CHÀO MỪNG CÁC EM ĐÃ CHÍNH THỨC BƯỚC VÀO 

NGÔI NHÀ CHUNG MỚI VÀ TRỞ THÀNH PTITER! 

 

https://www.facebook.com/ptittuyensinh
mailto:tuyensinh@ptit.edu.vn
https://zalo.me/1260203497642986925

