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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai dịch vụ sinh viên gửi theo địa chỉ yêu cầu 
  

 

Phòng Quản lý đào tạo thông báo về việc cung cấp một số dịch vụ sinh viên trực 

tuyến trên Hệ thống thông tin sinh viên (sis.ou.edu.vn) và gửi kết quả đến địa chỉ theo yêu 

cầu. 

Sinh viên xem hướng dẫn thực hiện trên hệ thống sis.ou.edu.vn (chi tiết đính kèm).  

Sinh viên thanh toán phí bưu điện và phí khác (nếu có) tại các điểm giao dịch, internet 

banking, app mobile của các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank và hệ thống Viettel 

Pay trên toàn quốc. Sau khi đưa vào sử dụng dịch vụ gửi kết quả theo địa chỉ yêu cầu, 

Trường sẽ không tổ chức thu trực tiếp tiền mặt để thanh toán các lệ phí. 

Phòng Quản lý đào tạo xử lý các dịch vụ đăng ký theo yêu cầu của sinh viên sau khi 

có ghi nhận đã hoàn tất thanh toán lệ phí. Thời gian hẹn trả kết quả sẽ tính từ ngày sinh 

viên hoàn tất thanh toán lệ phí. 

Mọi thắc mắc trong quá trình sử dụng dịch vụ sinh viên trực tuyến, sinh viên có thể 

liên hệ qua email Phòng Quản lý đào tạo quanlydaotao@ou.edu.vn hoặc số điện thoại (028) 

39300072 - (028) 39207627. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Sinh viên OU; 

- Đăng website; 

- Lưu. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Thị Vũ Anh 



HƯỚNG DẪN 

Sử dụng dịch vụ gửi theo địa chỉ yêu cầu  

đối với các dịch vụ sinh viên trực tuyến 
(Đính kèm Thông báo số 357/QLĐT ngày 23 tháng 7 năm 2021  

của Trưởng Phòng Quản lý đào tạo) 

 

I. Đăng ký dịch vụ sinh viên trực tuyến: 

- Sinh viên truy cập hệ thống sis.ou.edu.vn và đăng nhập bằng tài khoản mã số sinh 

viên (MSSV). Trường hợp quên mật khẩu có thể liên hệ Trung tâm Quản lý hệ thống thông 

tin qua email cism@ou.edu.vn để được hỗ trợ. 

- Chọn “Dịch vụ SV trực tuyến” và chọn dịch vụ muốn đăng ký (ví dụ chọn Đăng ký 

cấp bảng điểm): 

 

 

- Nhập lại thông tin Mã SV và Mật khẩu: 

 

  



- Nhập thông tin hệ thống yêu cầu để đăng ký dịch vụ: 

 

 

II. Đăng ký dịch vụ gửi theo địa chỉ yêu cầu: 

- Trường hợp không có nhu cầu gửi về địa chỉ cá nhân và sẽ liên hệ nhận kết quả trực 

tiếp tại Bộ phận tiếp sinh viên, SV chọn “Không ship” và bấm Gởi yêu cầu: 

 

 

- Trường hợp muốn gửi kết quả dịch vụ sinh viên trực tuyến về địa chỉ cá nhân, sinh 

viên chọn “Ship trong nước” hoặc “Ship nước ngoài” theo địa chỉ muốn nhận kết quả: 

 

 



- Chọn tỉnh/thành nơi nhận để biết mức phí ship, sau đó điền đầy đủ và chính xác 

thông tin. Các trường hợp điền sai thông tin dẫn đến thất lạc bưu phẩm, Phòng Quản lý đào 

tạo (QLĐT) không hỗ trợ xử lý. 

 

 

III. Thanh toán lệ phí: 

- Dịch vụ sẽ được thực hiện sau khi sinh viên hoàn tất thanh toán lệ phí (nếu có). Thời 

gian hẹn trả kết quả tính từ ngày ghi nhận sinh viên đã hoàn tất thanh toán lệ phí. 

- Sinh viên kiểm tra thông tin nơi nhận sau khi đăng ký: 

 

 

- Thông tin mức lệ phí cần đóng: 

 

  



- Hướng dẫn thanh toán lệ phí (nếu có): 

 

 

IV. Theo dõi tình trạng xử lý Dịch vụ sinh viên trực tuyến: 

- Nhấp vào tên tài khoản trên thanh công cụ, chọn Bảng điều khiển: 

 

 

- Chọn dịch vụ sinh viên đã đăng ký: 

 

  



- Khi dữ liệu chưa được xử lý, cột Đã xử lý sẽ để trống: 

 

 

- Sau khi Phòng QLĐT thực hiện in BĐ/CNSV/CNTNTT,… và đang hoàn thiện 

trước khi chuyển đến Bưu điện/Bộ phận tiếp SV sẽ xác nhận “Đã xử lý”. Thông tin “Ngày 

chuyển đơn vị vận chuyển (ĐVVC)” cho biết ngày dịch vụ được giao cho bưu điện chuyển 

đi theo “Thông tin ship” sinh viên đã cung cấp: 

 

 

 


