
                         HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TRÊN ỨNG DỤNG  

 

Yêu cầu đoàn viên tải ứng dụng Thanh niên Việt Nam trên Appstore ( Đối 

với hệ điều hành IOS) và CHPlay ( Đối với hệ điều hành Andoird) và điền 

đầy đủ các thông tin, ảnh đại diện 

 

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng Thanh niên Việt Nam 

Bước 2: Thực hiện việc đăng nhập ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Người 

dùng đăng nhập bằng cách bấm vào hình hiệu “ icon avatar đăng nhập” tại góc 

trái trên cùng của màn hình: 

 Trường hợp 1: Đăng nhập thông tin thành công, thông tin của người 

dùng được cập nhật trên app. 

 Trường hợp 2: Đăng nhập không thành công, người dùng kiểm tra lại 

thông tin đăng nhập để thực hiện việc đăng nhập lại. Trường hợp người 

dùng chưa có tài khoản thì ấn vào “đăng kí mới” và thực hiện theo hướng 

dẫn của hệ thống. 

- Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, người dùng chọn vào hình hiệu đăng 

nhập tại góc trái trên cùng của màn hình. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện thông 

tin tài khoản. Chọn các tab để xem thông tin cá nhân, công tác đoàn và rèn 

luyện 



Khai báo thông tin và GỬI THÔNG TIN TỚI CÁN BỘ ĐOÀN (Bí thư lớp) 

 

Thông tin cá nhân ( chờ duyệt) 

 

   Thông tin cá nhận (đã xác thực) 

 

Yêu cầu: chọn đúng cơ sở sinh hoạt Đoàn: tỉnh/thành phố HÀ NỘI, huyện 

CHƯƠNG MỸ, đoàn trường THPT Chương Mỹ B, chi đoàn/lớp …  



HƯỚNG DẪN BÍ THƯ CHI ĐOÀN LỚP 

 

1. Đăng nhập vào hệ thống quản lý đoàn viên 

http://quanlydoanvien.doanthanhnien.vn/  

NHẬP tài khoản và mật khẩu đã được Bí thư đoàn cơ sở cung cấp 

2. Chọn Nghiêp vụ quản lý đoàn viên -> chọn quản lý thông tin đoàn viên 

từ app để duyệt thông tin đoàn viên 
 

 
- Kiểm tra thông tin đoàn viên trước khi duyệt. 

- Thực hiện các thao tác nghiệp vụ khác 

 

http://quanlydoanvien.doanthanhnien.vn/

