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THÔNG BÁO 

V/v Phương thức truy cập bài giảng số 
 

 Kể từ ngày 16/10/2020, sinh viên nhận được thông báo bài giảng trực tuyến phải 
thực hiện theo những bước sau: 

+ Bước 1: Sinh viên vào cổng thông tin sinh viên: https:/online.pnt.edu.vn/  

Đăng nhập vào tài khoản: Tên đăng nhập: Mã số sinh viên 

            Mật khẩu: Mã số sinh viên (nếu chưa đổi mật khẩu). 

+ Bước 2: Vào tab “Thông báo” trên phần danh mục bên trái để đọc “Thông 
báo về Bài giảng số” 
Sinh viên có thể truy cập theo 2 hình thức sau đây: 

+ Hình thức 1: Truy cập vào đường link: (Đã có sẵn trong thông báo) 

+ Hình thức 2: Sử dụng chức năng quét mã QR (theo thông báo cho Ban Cán sự lớp 

vào ngày 16/10/2020) 

 Lưu ý:  
+ Để truy cập được thư mục, sinh viên phải đăng nhập bằng tài khoản email do 

nhà trường cung cấp (@pnt.edu.vn) 

+ Đơn vị Đào tạo trực tuyến sẽ gửi link cập nhật vào đầu tuần, sinh viên cần theo 

dõi thường xuyên. 

+ Trường hợp chưa nhận được bài giảng, Ban Cán sự lớp có thể phản hồi theo 

đường link trong MS Team do Phòng Quản lý Đào tạo đã gửi. 

+ Mọi thắc mắc về: 

- Tài khoản truy cập vui lòng liên hệ phòng CNTT: 

• Email: phongcntt@pnt.edu.vn 

• Phone: 028 38 652 435 (nhấn nhánh 127 hoặc 130) 

- Danh mục bài giảng số liên hệ cô Hương – Phòng QLĐT số 8: 

• Email: huongvtt@pnt.edu.vn 

• Phone: 028 38 652 435 (nhấn nhánh 195) 

     + Lưu ý: tất cả sinh viên KHÔNG ĐƯỢC PHÉP chia sẻ đường link dưới bất kỳ 

hình thức nào. 

Chúc các bạn sinh viên học tập tốt. 

 

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

                                (Đã ký) 
 

Th.S BS. Nguyễn Dũng Tuấn 

 


