
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 

HƯỚNG DẪN NHẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CHO HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC 

NĂM HỌC 2019 – 2020 

 

>>BƯỚC 1<< 

Học viên đăng nhập bằng tài khoản được cấp và ghi trong “Giấy báo triệu tập 

nhập học” tại địa chỉ: https://htql.ctump.edu.vn/ 

 

  

https://htql.ctump.edu.vn/


 

>>BƯỚC 2<< 

Chọn tab “Thông tin sinh viên” 

 

>>BƯỚC 3<< 

Lần lượt nhập đầy đủ, chính xác thông tin các mục: 

*Lưu ý: học viên không được bỏ xót ô nào mà mình có thông tin để nhập. 
Nếu thông tin bị thiếu do học viên không nhập, học viên chịu mọi trách 
nhiệm về việc thiếu, sai thông tin của mình trong quá trình học tập và in 
bằng tốt nghiệp sau này. 

1. Lý lịch 

 
  

Nhập ngày 
theo dạng  

dd/mm/yyyy 

 

Nhập tên tỉnh 
nơi cấp: VD 
Vĩnh Long 

 



3. Liên lạc 

 

 

4. Đơn vị công tác 

 

 

 

 

 

5. Thông tin cư trú 

 

 

6. Gia đình: Thông tin này quan trọng vì phải phục vụ báo cáo Bộ Giáo dục 
và đào tạo, học viên không được bỏ trống 

 
 

Số nhà, đường, khu 
vực/tổ/ấp, phường/xã, 

Quận/Huyện, 
Tỉnh/Thành phố 

 

Chỉ nhập “Tên” đơn vị công 
tác, không nhập địa chỉ đơn 

vị công tác vào đây, chú ý 
các chữ viết in và thường. 

VD: Trung tâm Y tế Bình Tân 

Chỉ nhập Số, 
đường, khu 
vực/tổ/ấp, 

phường/xã. Quận 
và Tỉnh đã có bên 

dưới 

Nếu ai cần hóa đơn 
thanh toán thì nhập 

mã số thuế của Đơn vị 
công tác vào 

Nhập Tên Cha và 
Mẹ như trong hình, 

kể cả ngày sinh 



 

>>BƯỚC 4<< 

Nhập xong các thông tin trên, bấm nút Lưu 

 

 

 

Trường hợp học viên muốn đổi mật khẩu 

 

Sau khi đăng nhập Click vào tên của mình để đổi mật khẩu: 



 

 

Lưu ý: 

- Trong suốt quá trình học tập tại trường, học viên có thể xem kết quả học tập 

của mình tại trang này. 

- Nhắc lại học viên cần phải nhập đầy đủ thông tin này. Trường hợp nhập 

không đủ thì phòng Đào tạo Sau đại học sẽ không nhận hồ sơ nhập học. 

- Chúc học viên khóa 2019 học tập tốt 


