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HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP WEBSITE https://sinhvien.ntu.edu.vn 

 

* Đăng nhập website Sinh Viên 

Truy cập website sinh viên: https://sinhvien.ntu.edu.vn    

 

Nhập mã số sinh viên và mật khẩu để đăng nhập. 

Đối với khóa 61: 

- Tài khoản: Mã số sinh viên được in trên giấy báo nhập học hoặc biên lai thu học phí. 

- Mật khẩu: là số CMND của sinh viên khi đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Nha 

Trang. Sinh viên được yêu cầu truy cập trang web chứng thực của Nhà trường để thay đổi 

mật khẩu khác: https://account.ntu.edu.vn.  

Nếu không thể đăng nhập với mật khẩu mặc định như trên, sinh viên truy cập trang web 

https://account.ntu.edu.vn để khởi tạo lại mật khẩu (gửi mail về hộp thư tên miền 

ntu.edu.vn của sinh viên) 

- Nếu sinh viên không vào được hộp thư tên miền ntu.edu.vn đề nghị liên hệ với Tổ CNTT 

(điện thoại  0258.2461.303, email: tocntt@ntu.edu.vn) để được hướng dẫn thêm. 

* Khởi tạo mật khẩu sinh viên trên website chứng thực 

Truy cập website: https://account.ntu.edu.vn  
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Bước 1: Chọn “Khởi tạo lại mật khẩu” 

 

Bước 2: Xác định mã số sinh viên hoặc email để gửi thông báo khởi tạo 

Nhập mã số sinh viên hoặc email tên miền ntu.edu.vn, sau đó nhập mã bảo vệ và chọn nút 

“Gửi”, website sẽ gửi thông báo khởi tạo mật khẩu về email của người khởi tạo. Kiểm tra 

email này: 
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Nhấn vào đường link trong email để tiến hành khởi tạo mật khẩu. 

 

Bước 3: Nhập mật khẩu mới. Sau đó chọn nút Lưu -> mật khẩu được thay đổi 
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Bước 4: Quay về lại Website sinh viên https://sinhvien.ntu.edu.vn 

 




