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THÔNG BÁO
Về việc cung cấp tên miền phục vụ truy cập xem thông tin sinh viên
Hiện nay Trung tâm Quản lý Ký túc xá đã hoàn thiện phần mềm và tên miền phục
vụ công tác quản lý sinh viên, Ký túc xá thông báo đến sinh viên biết để chủ động trong
việc nắm bắt thông tin và theo dõi quá trình sử dụng các trang thiết bị, sinh hoạt, học tập
của sinh viên tại Ký túc xá tại phần mềm quản lý như sau:
Tên miền truy cập: svktx.vnuhcm.edu.vn
Cách thức truy cập: Sinh viên sử dụng User là số CMND hoặc MSSV của mình
để truy cập theo bảng hướng dẫn tại phần mềm.
Các nội dung có thể truy cập:
– Tự kiểm tra thông tin hồ sơ cá nhân;
– Xem các khoản phí và phí điện, nước sinh hoạt hằng thàng;
– Theo dõi thông tin khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe;
– Báo hư hỏng trang thiết bị trong phòng ở;
– Thống kê hư hỏng và bồi thường tài sản phòng ở sinh viên trong năm học.
Trong quá trình sử dụng phần mềm, các đơn vị, sinh viên có thông tin phản ánh,
góp ý hay chỉnh sửa, bổ sung để phần mềm hoạt động hiệu quả, khoa học hơn, xin vui
lòng liên hệ Bộ phận VHTT-HTSV - Địa chỉ: Tầng trệt nhà A7 Ký túc xá khu A ĐHQGHCM, điện thoại số: 0975555009 – Anh Phạm Ngọc Vỹ – Chuyên viên IT hoặc gửi
email đến địa điểm: ktx@vnuhcm.edu.vn, phamngocvy@gmail.com, phản ánh vào
Groups Ký túc xá tại địa chỉ: https://www.facebook.com/groups/KTXDHQGHCM/ để
được thông tin giải quyết.
Trân trọng.
Nơi nhận:
-

-

Ban Giám đốc;
Các phòng/bộ phận;
Bảng tin các nhà;
Website, fanpage, groups Ký túc xá;
Lưu: VT, VHTT-HTSV.
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