
 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      PHÒNG TS-ĐT 
  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17  tháng 5 năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 
VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC LẠI CÁC HỌC PHẦN CÓ MỞ LỚP  

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022; HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022  

VÀ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023 

 
 

- Do tình hình dịch Covid 19 kéo dài, một số môn học của các học kỳ trước đến nay 

được tổ chức học theo thời khóa biểu và nhiều tiến độ; 

- Nay phòng Tuyển sinh- Đào tạo thông báo Sinh viên còn nợ học phần HÀNG TUẦN 

phải theo dõi lịch học toàn trường trên trang cá nhân và thực hiện đăng ký học lại theo 

trình tự sau: 

 

STT TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

THỜI GIAN 

ĐĂNG KÝ 

 

Bước 

1 

-  Xem các học phần được mở trong HKI/2021-2022; HKII/2021-2022 và 

HKI/2022-2023 trong Lịch học toàn trường trên trang tài khoản cá nhân (có 

hướng dẫn kèm theo tại trang bên dưới ). 

-  Định kỳ 1 tuần xem 1 lần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngày 

lớp học 

đăng ký học 

lại  bắt đầu 

đến khi lớp  

học đã học 

không quá 

30% số tiết 

 

 

Bước 

2 

 

 Chọn môn học và lớp để đăng ký học lại có thời khóa biểu phù hợp với thời 

khóa biểu cá nhân. 

 

Bước 

3 

Đăng ký học phần học lại trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh- Đào tạo. 

Bước 

4 

Đóng học phí học lại tại phòng kế  hoạch – Tài chính ( Nhớ mang theo phiếu 

đăng ký đã được phòng Tuyển sinh- Đào tạo duyệt), hoặc có thể đóng chuyển 

khoản qua ngân hàng:  

 Tên tài khoản:  Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

 Số tài khoản:   0016100036868688 



Tại: Ngân hàng Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Tân Bình 

 Số tài khoản:     1603201043543 

Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) –  

Chi nhánh Lý Thường Kiệt 

Ví dụ - Nội dung nộp tiền:  

Nguyễn Văn A, 21000123, 0909123456,HOCLAI TOAN2 

Ghi chú: 

- Sinh viên đã đăng ký học lại nếu thay đổi không học, không đóng học phí 

trong vòng 3 ngày phải liên hệ cô Vượng phòng Tuyển Sinh-Đào Tạo để hủy đăng 

ký học phần đó, nếu SV không hủy đăng ký thì môn học vẫn được giữ nguyên (SV 

vẫn nợ: môn học và học phí học lại); 

- Sinh viên không được đổi lớp học phần học lại sau khi đã đăng ký. 

   

        Trưởng phòng TS-ĐT 

  

 ( Đã ký) 

 Hồ Văn Sĩ 

 

 

    HƯỚNG DẪN XEM LỊCH HỌC TOÀN TRƯỜNG 

 

- Bước 1: Truy cập vào Website của trường tại: LTTC.edu.vn 

Chọn mục SINH VIÊN để vào trang cần thực hiện 

 

 



 

- Bước 2: Đăng nhập vào trang tài khoản cá nhân 

 

 

 

 

 

  

- Bước 3: chọn XEM LỊCH TOÀN TRƯỜNG tại ô CHỨC NĂNG 

 

 



 

- Xuất hiện màn hình LỊCH TOÀN TRƯỜNG 

Sinh viên nhập đầy đủ thông tin cần tìm kiếm, chọn:  Hệ đào tạo;  chọn từng Học kỳ 

 ( HKI+HKII/2021-2022 và HKI/2022-2023) để tìm  môn học cần học lại ;  chọn khoa 

Click vào nút XEM LỊCH để xem danh sách các lớp học phần mở trong  

HKI+HKII/2021-2022 và HKI/2022-2023. 

 
 

 


