TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Số:
/TB-ĐHGTVT-PH.TPHCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc cấp hộp thƣ điện tử cho sinh viên, học viên tại Phân Hiệu
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả quản lý đối với sinh viên và học
viên đang theo học tại Trường, đồng thời hỗ trợ người học có thể trực tiếp nhận các thông
báo từ Nhà trường và các đơn vị trực thuộc Trường, giúp sinh viên có thể trực tiếp trao
đổi với nhau, với Cán bộ Giảng dạy về những vấn đề liên quan tới học tập và nghiên cứu.
Phân Hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh tiến hành cấp tài
khoản hộp thư điện tử cho tất cả sinh viên, học viên thuộc các hệ đào tạo, cụ thể như sau:
1. Mỗi ngƣời học sẽ đƣợc cấp một hộp thƣ điện tử theo quy tắc sau:
Đại chỉ truy cập hộp thư điện tử:
http://utc2.edu.vn/  Dịch vụ Online  Email Sinh viên
Tài khoản sử dụng: <mã số sinh viên>@st.utc2.edu.vn
Mật khẩu mặc định: <ngày sinh>/<tháng sinh>/<năm sinh>
2. Quy định về việc sử dụng hộp thƣ điện tử ngƣời học xem trong văn bản đƣợc
kèm theo thông báo này.
3. Nhà trƣờng đề nghị các sinh viên sử dụng hộp thƣ thƣờng xuyên để đọc các
thông báo của Nhà trƣờng và của các đơn vị trực thuộc Trƣờng.
4. Hộp thƣ điện tử đƣợc cấp sẽ thay thế hộp thƣ điện tử cá nhân của ngƣời học
đã đăng ký trƣớc đây để nhận các thông báo của Nhà Trƣờng.
Nhận được thông báo này, Nhà trường đề nghị các đơn vị thông báo cho các Cố vấn
học tập; Cố vấn học tập và Ban cán sự lớp thông báo đến toàn thể sinh viên, học viên
trong lớp được biết và thực hiện.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Đăng website http://utc2.edu.vn ;
- Lưu: CTCT&SV, TCHC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)
TS. VÕ TRƢỜNG SƠN

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG HỘP THƢ ĐIỆN TỬ SINH VIÊN
PHÂN HIỆU TRƢỜNG ĐẠI HỌC GTVT TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Kèm theo thông báo số: ……/TB-ĐHGTVT-PH.TPHCM
1. Thông tin hộp thƣ:
Mỗi sinh viên sẽ được cấp một hộp thư điện tử theo quy tắc sau:
Đỉa chỉ truy cập hộp thư điện tử:
http://utc2.edu.vn/  Dịch vụ Online  Email Sinh viên
Tài khoản sử dụng: <mã số sinh viên>@st.utc2.edu.vn
Mật khẩu mặc định: <ngày sinh>/<tháng sinh>/<năm sinh>
Ví dụ: Sinh viên có tên Trần Thành Công, có mã số sinh viên là 5651071902,
ngày sinh là ngày 5 tháng 9 năm 1996 sẽ có hộp thư điện tử là:
Tài khoản sử dụng: 5651071902@st.utc2.edu.vn
Mật khẩu mặc định: 05/09/1996
2. Thời gian sử dụng hộp thƣ điện tử của sinh viên:
Thời gian sinh viên được phép sử dụng hộp thư điện tử sinh viên là từ khi sinh
viên vào trường đến hết tháng thứ 06 sau khi sinh viên nhận quyết định tốt nghiệp.
Ví dụ: sinh viên học 04 năm sẽ được sử dụng hộp thư điện tử của trường 4 năm
và 06 tháng.
3. Quản lý tài khoản và mật khẩu:
 Sinh viên sử dụng mật khẩu mặc định để truy cập vào hộp thư, sau khi truy cập
lần đầu tiên hệ thống sẽ yêu cầu sinh viên thay đổi mật khẩu mặc định thành mật
khẩu cá nhân.
 Sinh viên phải có trách nhiệm bảo vệ hộp thư điện tử của mình và tuân thủ các
qui định về sử dụng hộp thư điện tử của Nhà trường.
 Không được đưa mật khẩu hộp thư điện tử của mình cho người khác sử dụng.
 Để tăng cường tính bảo mật, sinh viên nên thường xuyên thay đổi mật khẩu hộp
thư điện tử của mình.
 Trong trường hợp sinh viên đánh mất mật khẩu hoặc quên mật khẩu cá nhân cần
liền hệ Phòng Công tác Sinh viên để xin cấp lại mật khẩu trong thời gian sớm
nhất (Phòng số 6 nhà D3).

4. Quy định về sử dụng hộp thƣ điện tử:
 Nhà Trường cấp hộp thư điện tử cho mỗi sinh viên nhằm mục đích:
 Hỗ trợ cho việc học tập, nghiên cứu và trao đổi của sinh viên.
 Thông báo các tin tức của Nhà trường và các đơn vị trong Trường đến với
sinh viên.
 Sinh viên phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Nhà trường về nội dung của
những thư được gởi đi từ hộp thư của mình.
 Sinh viên phải truy cập thường xuyên hộp thư điện tử để kiểm tra các thông báo
của Nhà trường, Khoa và các đơn vị.
 Khi muốn liên hệ công việc hoặc trao đổi với cán bộ và thầy cô giáo trong
Trường sinh viên phải sử dụng hộp thư điện tử đã được Trường cấp.
 Nghiêm cấp sử dụng hộp thư điện tử cho các mục đích:
 Phát tán thông tin mang tính chất đồi trụy và phản động.
 Phát tán virus hoặc các phần mềm phá hoại.
 Tấn công các máy chủ thư điện tử của Trường và các nơi khác.
 Giả mạo hoặc tìm cách giả mạo một bức thư điện tử dưới danh nghĩa một
người khác.
 Phát tán thông tin mang tính kích động đả kích hoặc đả kích tổ chức hay cá
nhân.
 Phát tán thông tin mang tính kích động đả kích hoặc đả kích các văn bản
pháp qui của Đảng, Nhà nước và các tổ chức.
 Phát tán những tin đồn sai sự thật.
 Quấy rối người khác hoặc phát tán thông tin quấy rối người khác.
 Phát tán các thông tin quảng cáo.
5. Hỗ trợ sử dụng hộp thƣ điện tử:
Khi cần sự hỗ trợ về hộp thư điện tử Sinh viên liên hệ với Phòng Công tác Chính
trị & Sinh viên:
Địa chỉ: Phòng 6 - Nhà D3 - Khu Văn phòng
Số điện thoại: (08). 3736 0563, Email: phongctctsv@utc2.edu.vn
Thông tin hướng dẫn về việc sử dụng hộp thư điện tử được đặt trên webite Dịch
vụ online của Nhà trường tại địa chỉ http://utc2.edu.vn, Phòng Công tác Chính trị &

Sinh viên sẽ không hỗ trợ sinh viên những vấn đề đã được hướng dẫn trên website
này.

