
HƯỚNG DẪN  
ĐĂNG KÝ MƯỢN LỄ PHỤC TRỰC TUYẾN 

Các bước thực hiện đăng ký mượn lễ phục:  
- Bước 1: SVTN truy cập vào địa chỉ Hệ thống: https://ksvl.ctu.edu.vn 

 

Hình 1: Trang chủ hệ thống đăng ký mượn lễ phục 

- Bước 2: SVTN nhấp vào “Đăng ký lễ phục” như hình 1 để đăng ký mượn lễ phục 

trên hệ thống, màn hình hiển thị như hình 2: 

 

Hình 2: Màn hình nhập vào mã số sinh viên để đăng ký 

 

- Bước 3: SV nhập vào mã số sinh viên và nhấp vào nút “Tìm kiếm”. Thông tin sinh 

viên sẽ hiện như hình 3 (bên dưới), sinh viên kiểm tra đúng thông tin cá nhân và bắt 

đầu trả lời các câu hỏi khảo sát kèm theo phía dưới (hình 4), sau khi trả lời các câu hỏi, 

SV nhấp vào nút “Lưu phiếu” ở cuối trang. 

Nhập MSSV 



 

Hình 3: Thông tin cá nhân sinh viên và bảng câu hỏi khảo sát 

 

Hình 4: Bảng câu hỏi khảo sát trên hệ thống 

 

- Bước 4: Sau khi lưu phiếu thành công, màn hình sẽ hiện thị như hình 5, SV nhập các 

thông tin theo yêu cầu và nhấp vào “Đăng ký” ở cuối trang.  

Lưu ý:  

� Thông tin địa chỉ nhập đúng định dạng trên hệ thống hướng dẫn. 

� Thông tin số điện thoai: nhập số điện thoại không có khoảng trắng, 

không dấu châm cách số và đảm bảo số điện thoại có thể liên lạc được với SV để nhà 

trường có thể thuận tiện liên hệ trong các hoạt động sau khi tốt nghiệp như họp mặt 

cựu sinh viên, giới thiệu việc làm …. 

Nhấp vào đây để lưu 
các câu trả lời 



� Thông tin email: yêu cầu SV nhập 1 địa chỉ email của cá nhân SV và 

khác với email mà nhà Trường đã cung cấp để hệ thống gởi lại phiếu đã đăng ký để 

SV mượn lễ phục. 

 

Hình 5: Màn hình cập nhập thông tin liên lạc của SV 

- Bước 5: Sau khi đăng ký thành công, hệ thống hiển th ị thông tin cá nhân SV đã 

cập nhật và thông báo đã đăng ký thành công như hình 6. Cuối cùng SV nhấp vào 

“Thoát” ở cuối màn hình để trở về trang chủ hệ thống. 

 

Hình 6:Cập nhật thông tin và đăng ký mượn lễ phục thành công 

Sau khi thoát trở về trang chủ hệ thống, SV được thông báo như hình 7 và SV 

vào kiểm tra email cá nhân để tải phiếu đăng ký mượn lễ phục, in phiếu ra hoặc báo 



mã số (trên phiếu đăng ký) cho bộ phận phát lễ phục và đến mượn lễ phục theo thông 

báo của Phòng Công tác chính trị. 

 

Hình 7: Hoàn thành đăng ký mượn lễ phục trên hệ thống 

 

Lưu ý: Khi gặp các vấn đề về sự cố hệ thống vui lòng phản hồi về Trung tâm Quản lý Chất 
lượng qua email: ttqlcl@ctu.edu.vn để được hướng dẫn và kịp thời khắc phục. 

  
        TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
 


