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I.

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

1. Đăng nhập
➢ Đường dẫn: Truy cập vào địa chỉ https://sv.iuh.edu.vn/

Hình 1: Đăng nhập

- Nhập thông tin → chọn đăng nhập để thực hiện đăng nhập vào hệ thống
2. Đổi mật khẩu
- Chức năng đổi mật khẩu được sử dụng trong các trường hợp sau:
o Đổi mật khẩu mặc định của tài khoản
o Nhu cầu nâng cao bảo mật tài khoản
- Để đổi mật khẩu truy cập vào hệ thống, người dùng nhấn chuột trái vào phần tên
phía trên bên phải màn hình và chọn chức năng đổi mật khẩu.

- Sau đó hệ thống sẽ xuất hiện giao diện sau:

Hình 2: Thay đổi mật khẩu

- Thông tin:
o Mật khẩu cũ: Cung cấp mật khẩu hiện tại. Mật khẩu mới: Nhập mật khẩu mà
người dùng muốn thay đổi
o Nhập lại mật khẩu: Nhập lại mật khẩu mới một lần nữa để đảm bảo tính
chính xác của mật khẩu mới. Yêu cầu này để đề phòng trường hợp người
dùng có sai sót trong quá trình nhập liệu.
- Sau khi hoàn tất, chọn Lưu để thực hiện đổi mật khẩu.
II.
THÔNG TIN SINH VIÊN
1. Cập nhật thông tin sinh viên

Sinh viên lưu ý:
- Vui lòng cập nhật đầy đủ và chính xác thông tin yêu cầu vì thông tin này được
dùng để Cấp thể BHYT cho sinh viên sau này.
- Chức năng cho phép người dùng cập nhật lại thông tin cá nhân.
➢ Đường dẫn: Chọn chức năng Thông Tin Chung → Đề Xuất Cập Nhật Thông Tin

-

Sau đó hệ thống sẽ xuất hiện giao diện sau:

o Có 2 màn tab riêng biệt: Thông tin cá nhân và Quan hệ gia đình
o Thông tin cá nhân: dùng để cập nhật thông tin trích lục của người dùng
o Quan hệ gia đình: đùng để cập nhật thông tin các quan hệ của người dùng
(cha/ mẹ/ người giám hộ, vv,..)
A. Thông tin cá nhân
- Bắt buộc nhập/ chọn các trường có đánh dấu *

-

Các trường liên quan nơi sinh/địa chỉ: chọn theo cấp bậc từ cao xuống thấp (chọn
Tỉnh/ Thành phố →Quận/Huyện → Phường/Xã)
Nơi đăng ký KCB trên thẻ BHYT (hiện tại): là nơi đăng ký trên thẻ BH hiện tại
của sinh viên
Nơi đăng ký KCB trên thẻ BHYT (mới): là nơi đăng ký KCB mới của sinh viên

B. Quan hệ gia đình

Nhập các thông tin bắt buộc tương tự như thông tin cá nhân
Trường hợp người đó là chủ hộ thì check vào ô Chủ hộ, chọn loại giấy tờ và nhập
thông tin theo loại giấy tờ tương ứng
VD: Nhập thông tin của Cha. Chọn loại giấy tờ là Sổ hộ khẩu thì nhập Số sổ (theo
loại giấy tờ) là số sổ hộ khẩu mà người đó làm chủ hộ
-

-

Trường hợp người đó có tham gia bảo hiểm thì check vào ô Tham gia bảo hiểm và
nhập Số BHXH của người đó vào

-

Ngoài ra, người dùng còn có thể thêm các quan hệ khác như anh/ chị/ em, vv..
bằng cách check vào nút + như hình dưới.

-

Sau khi click nút + sẽ có giao diện như hình.

-

Người dùng chỉ cần chọn loại quan hệ và nhập các thông tin tương tự như các
quan hệ Cha/ mẹ/ Người giám hộ

-

Sau khi hoàn thành nhập các thông tin bắt buộc, bấm nút Lưu để lưu lại và hoàn
tất quá trình Cập nhật thông tin.

-

Lưu ý: trong tab Quan hệ gia đình bắt buộc nhập 1 trong 3 quan hệ Cha/ Mẹ/
Người giám hộ.

Ngoài ra, công thông tin mới cũng có các chức năng như cổng thông tin cũ, trong
quá trình sử dụng nếu có phát sinh lỗi chức năng nào các bạn vui lòng liên hệ về
Trung tâm quản trị hệ thống thông qua email sac@iuh.edu.vn.

