
HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN THƯ 

 Quy trình nộp đơn 

- Bước 1. Đăng nhập vào link: http://www.pdt-medvnu.info/ 

 

- Bước 2. Vào trang Nộp Đơn. 

 

  

http://www.pdt-medvnu.info/


- Bước 3. Chọn đơn thư cần nộp từ danh sách 

Ví dụ bạn chọn "ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ": 

 

- Bước 4. Điền thông tin cần thiết vào các hộp văn bản. Sau đó nhấp vào nút "Xem trước". 

 

  



- Bước 5. Kiểm tra bản in ra bằng cách nhấp vào nút "In tài liệu". 

 

- Bước 6. Sau khi đã chắc chắn rằng thông tin được nhập là đúng, hãy nhấp nút "Nộp đơn" 

và xác nhận yêu cầu của bạn. 

 

 



- Bước 7. Kiểm tra hộp mail của bạn để xem thông tin xác nhận nộp đơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Email được gửi từ chương trình là email tự động. Hãy xem kỹ nội dung email và 

vào xem chi tiết đơn của mình bên dưới. 

  



- Bước 8. Vào mục "Đơn đã nộp" để xem danh sách đơn đã nộp. 

 

- Bước 9. Nhấp vào nút bên cột "Công cụ" để vào xem thông tin chi tiết đơn 

 



- Bước 10. Sinh viên có thể xem trạng thái đơn của mình qua cột "Trang thái đơn" và nhắn 

tin trò chuyện với chuyên viên phụ trách thông qua "Kiểm tra tin nhắn". 

Lưu ý: Hộp "Kiểm tra tin nhắn" chỉ hiện ra khi chuyên viên phụ trách đã kiểm duyệt xong 

và chấp nhận đơn của bạn. 

- Bước 11. Kiểm tra tin nhắn và gửi tin nhắn 

 



Nội dung các tin nhắn trước đó sẽ hiện trong bảng tin nhắn. 

Để gửi tin nhắn mới đến giáo viên, nhập "Tiêu đề tin nhắn" và "Nội dung tin nhắn". 

Để gửi kèm tập tin tự chọn, nhấp "Choose File" để đính kèm tập tin. 

  Nhấp nút Gửi để gửi tin nhắn mới. Và nhấp nút "Đóng cửa sổ" để đóng cửa sổ tin nhắn. 

- Bước 12. Sau khi tin nhắn được gửi đi, sẽ được gửi tới email chuyên viên phụ trách phụ 

trách và lưu lại trong lịch sử hội thoại. Ví dụ: 

- Bước 13. Sau khi hoàn tất xử lý, đơn của bạn sẽ có trạng thái là "Đã xử lý". Ví dụ: 

  Lưu ý: Sinh viên có thể tự kiểm tra trạng thái đơn của mình bằng email. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bước 14. Hoàn tất quy trình. Sinh viên đến trực tiếp phòng Công tác sinh viên nhận bản 

cứng hoặc gửi đề nghị đến email: ctsv.hotro@medvnu.edu.vn để nhận file mềm. 

  

mailto:ctsv.hotro@medvnu.edu.vn


PHỤ LỤC 

 Các loại đơn thư do phòng Công tác sinh viên phụ trách xử lý 

 

 

STT LOẠI ĐƠN THƯ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 

1 Giấy xác nhận Bổ sung hồ sơ nghĩa vụ quân sự, hồ sơ 

học bổng, hồ sơ miễn trừ gia cảnh, xác 

nhận điểm rèn luyện. 

2 Giấy xác nhận vay vốn Bổ sung hồ sơ vay vốn ngân hàng chính 

sách ở địa phương. 

3 Giấy xác nhận chế độ ưu đãi Bổ sung hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi. 

4 Đơn đề nghị miễn, giảm học phí Bổ sung hồ sơ xét miễn, giảm học phí. 

5 Đơn đăng ký ở Ký túc xá Đăng ký ở Ký túc xá. 

6 Đơn xin chuyển ra khỏi Ký túc xá Chuyển ra khỏi Ký túc xá. 


