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I. WEB SINH VIÊN 

1. Đăng nhập 

- Url: https://sv.ktxhcm.edu.vn/ 

- Thông tin đăng nhập: Mã sv, cmnd và mật khẩu (SV đã được cung cấp trước)  

 

2. Đăng ký biển số xe 

- Truy cập menu đăng ký biển số. 

http://svktx.vnuhcm.edu.vn/
http://svktx.vnuhcm.edu.vn/


 

- Click nút “Đăng ký biển số” 

 

- Điển thông tin vào form đăng ký và nhấn nút xác nhận 



 

- Lịch sử đăng ký biển số xe của sinh viên 

 

II. WEB ADMIN 

1. Duyệt đăng ký biển số sinh viên 

- Click chọn menu đăng ký biển số 



 

- Danh sách đăng ký biển số. Click vào nút “Xem chi tiết” để xem thông tin chi tiết đăng ký và 

duyệt đăng ký. 

 

- Click nút “Duyệt” hoặc “Từ chối” để duyệt thông tin đăng ký. Sau khi duyệt, thông báo sẽ 

được gửi vào app sinh viên. 



 

2. Lịch sử đăng ký biển số của sinh viên 

- Truy cập vào trang thông tin chi tiết sinh viên. Click chọn lịch sử đăng ký biển số 

 



 

3. Đăng ký biển số cho cán bộ, công nhân viên và hộ kinh doanh dịch vụ 

- Trong trang danh sách cán bộ, công nhân viên và hộ kinh doanh dich vụ Click vào “tạo mới” để 

thêm mới 

  

- Điền thông tin và click vào “Lưu” 



 

- Sau khi lưu thành công click vào “đăng ký biển số” cho cán bộ nhân viên. 

 

4. Thông tin chi tiết và lịch sử đăng ký của cán bộ, công nhân viên và hộ kinh 

doanh dịch vụ 

- Xem thông tin cá nhân 

 

 

 



 

- Xem lịch sử đăng ký 
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