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THÔNG BÁO 
Về việc cập nhật dữ liệu đoàn viên lên hệ thống phần mềm  

Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên của Trung ƣơng Đoàn  

------------- 

Ngày 23/2/2022,  Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức lễ ra mắt và triển 

khai tập huấn phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên từ tỉnh đến cơ 

sở. Để công tác triển khai và cập nhật đảm bảo dữ liệu đoàn viên hiệu quả theo 

sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ 

quan và doanh nghiệp thông báo đến các cơ sở đoàn trực thuộc quan tâm triển 

khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Về tài khoản: 

Ở giai đoạn 1, Ban Thường vụ Đoàn khối đã tạo thành công tài khoản đến 

các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn khối. Đây là tài khoản để Ban Chấp hành Chi 

đoàn đăng nhập và duyệt thông tin đoàn viên của chi đoàn (gửi kèm danh sách 

tài khoản và mật khẩu). 

2. Thời gian hoàn thành: Các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai và hoàn 

thành việc cập nhật đoàn viên lên phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác Đoàn 

viên của Trung ương Đoàn chậm nhất đến hết ngày 10/4/2022. 

4. Cách thức sử dụng phần mềm: Gửi kèm hướng dẫn 

4. Một số lƣu ý: 

- Các cơ sở Đoàn triển khai đến Đoàn viên thanh niên trong đơn vị mình tải 

App “Thanh niên Việt Nam” trên CH Play hoặc IOs và tiến hành đăng ký 

thông tin đầy đủ theo hướng dẫn. Trường hợp điện thoại đã cài App “Thanh 

niên Việt Nam” trước thì phải “gỡ cài đặt phiên bản cũ” để tải phiên bản mới 

hơn (vì phiên bản mới có thêm chức năng xác thực tài khoản). 

- Tài khoản của đoàn viên không được xác thực bằng CMND/CCCD sẽ 

không thể gửi cho BCH Chi đoàn duyệt thông tin. 

- Các đồng chí Bí Thư, Phó Bí thư các cơ sở đoàn trực thuộc tiến hành 

kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở đoàn viên thực hiện. Báo cáo định kỳ hàng tuần về 

Văn phòng Đoàn khối vào ngày Thứ sáu mỗi tuần. 

Đây là một torng những nội dung được quy định trong bộ giao ước thi đua 

năm 2022. Ban Thường vụ Đoàn khối đề nghị các cơ sở Đoàn triển khi đến tất 

cả đoàn viên trong đơn vị tiến hành thực hiện đảm bảo. Trong qua trình thực 

hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc hoặc lỗi hệ thống, các đơn vị phản ánh về 
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Văn phòng Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (qua đồng chí Nguyễn 

Thị Anh Duy, chuyên viên Văn phòng Đoàn khối, SĐT: 0589.718.632). 

Trên đây là thông báo về việc cập nhật dữ liệu vào hệ thống phần mềm 

Quản lý đoàn viên (Giai đoạn II). Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và 

doanh nghiệp đề nghi các cơ sở đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai và thực 

hiện.  

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 



STT Đơn vị Thên tài khoản Mật khẩu Ghi chú

1     Đoàn cơ sở Đoàn Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành thptchuyen.tvh Abc@123

2         Chi đoàn Chi đoàn lớp 10A1 lop10a1.tvh Abc@123

3         Chi đoàn Chi đoàn lớp 10A2 lop10a2.tvh Abc@123

4         Chi đoàn Chi đoàn lớp 10A3 lop10a3.tvh Abc@123

5         Chi đoàn Chi đoàn lớp 10A4 lop10a4.tvh Abc@123

6         Chi đoàn Chi đoàn lớp 10A5 lop10a5.tvh Abc@123

7         Chi đoàn Chi đoàn lớp 10C1 lop10c1.tvh Abc@123

8         Chi đoàn Chi đoàn lớp 10C2 lop10c2.tvh Abc@123

9         Chi đoàn Chi đoàn lớp 10D lop10d.tvh Abc@123

10         Chi đoàn Chi đoàn lớp 10E lop10e.tvh Abc@123

11         Chi đoàn Chi đoàn lớp 11A1 lop11a1.tvh Abc@123

12         Chi đoàn Chi đoàn lớp 11A2 lop11a2.tvh Abc@123

13         Chi đoàn Chi đoàn lớp 11A3 lop11a3.tvh Abc@123

14         Chi đoàn Chi đoàn lớp 11A4 lop11a4.tvh Abc@123

15         Chi đoàn Chi đoàn lớp 11A5 lop11a5.tvh Abc@123

16         Chi đoàn Chi đoàn lớp 11C1 lop11c1.tvh Abc@123

17         Chi đoàn Chi đoàn lớp 11C2 lop11c2.tvh Abc@123

18         Chi đoàn Chi đoàn lớp 11D lop11d.tvh Abc@123

19         Chi đoàn Chi đoàn lớp 11E lop11e.tvh Abc@123

20         Chi đoàn Chi đoàn lớp 12A1 lop12a1.tvh Abc@123

21         Chi đoàn Chi đoàn lớp 12A2 lop12a2.tvh Abc@123

22         Chi đoàn Chi đoàn lớp 12A3 lop12a3.tvh Abc@123

23         Chi đoàn Chi đoàn lớp 12A4 lop12a4.tvh Abc@123

24         Chi đoàn Chi đoàn lớp 12A5 lop12a5.tvh Abc@123

25         Chi đoàn Chi đoàn lớp 12C1 lop12c1.tvh Abc@123

26         Chi đoàn Chi đoàn lớp 12C2 lop12c2.tvh Abc@123

27         Chi đoàn Chi đoàn lớp 12D lop12d.tvh Abc@123

28         Chi đoàn Chi đoàn lớp 12E lop12e.tvh Abc@123

29         Chi đoàn Chi đoàn Giáo viên giaovien.tvh Abc@123

30     Đoàn cơ sở Đoàn Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú-THPT dtnt.tvh Abc@123

31         Chi đoàn Chi đoàn Giáo viên cdgv.tvh Abc@123

DANH SÁCH TÀI KHOẢN 

Phần mềm quản lý Đoàn viên
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32         Chi đoàn Chi đoàn lớp 12A lop12a.tvh Abc@123

33         Chi đoàn Chi đoàn lớp 12B lop12b.tvh Abc@123

34         Chi đoàn Chi đoàn lớp 12C lop12c.tvh Abc@123

35         Chi đoàn Chi đoàn lớp 12D lop12ddt.tvh Abc@123

36         Chi đoàn Chi đoàn lớp 11A lop11a.tvh Abc@123

37         Chi đoàn Chi đoàn lớp 11B lop11b.tvh Abc@123

38         Chi đoàn Chi đoàn lớp 11C lop11c.tvh Abc@123

39         Chi đoàn Chi đoàn lớp 11D lop11ddt.tvh Abc@123

40         Chi đoàn Chi đoàn lớp 10A lop10a.tvh Abc@123

41         Chi đoàn Chi đoàn lớp 10B lop10b.tvh Abc@123

42         Chi đoàn Chi đoàn lớp 10C lop10c.tvh Abc@123

43         Chi đoàn Chi đoàn lớp 10D lop10ddt.tvh Abc@123

44     Đoàn cơ sở Đoàn trường  Trung tâm GDTX - HNDN TP.Trà Vinh ttgdtx.tvh Abc@123

45         Chi đoàn Chi đoàn lớp 12.1 lop12.1.tvh Abc@123

46         Chi đoàn Chi đoàn lớp 12.2 lop12.2.tvh Abc@123

47         Chi đoàn Chi đoàn lớp 12.3 lop12.3.tvh Abc@123

48         Chi đoàn Chi đoàn lớp 12.4 lop12.4.tvh Abc@123

49         Chi đoàn Chi đoàn lớp 11.1 lop11.1.tvh Abc@123

50         Chi đoàn Chi đoàn lớp 11.2 lop11.2.tvh Abc@123

51         Chi đoàn Chi đoàn lớp 11.3 lop11.3.tvh Abc@123

52         Chi đoàn Chi đoàn lớp 11.4 lop11.4.tvh Abc@123

53         Chi đoàn Chi đoàn lớp 10.1 lop10.1.tvh Abc@123

54         Chi đoàn Chi đoàn lớp 10.3 lop10.3.tvh Abc@123

55     Đoàn cơ sở Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh cdyte.tvh Abc@123

56         Chi đoàn Chi đoàn Dược sĩ Cao đẳng khóa 8 B2 8b2.tvh Abc@123

57         Chi đoàn Chi đoàn Dược sĩ Cao đẳng khóa 9 B2 9b2.tvh Abc@123

58         Chi đoàn Chi đoàn Dược sĩ Cao đẳng khóa 9 B3 9b3.tvh Abc@123

59         Chi đoàn Chi đoàn Dược sĩ Cao đẳng khóa 9 B4 9b4.tvh Abc@123

60         Chi đoàn Chi đoàn Dược sĩ Cao đẳng khóa 10 B2 10b2.tvh Abc@123

61         Chi đoàn Chi đoàn Dược sĩ Cao đẳng khóa 10 B3 10b3.tvh Abc@123

62         Chi đoàn Chi đoàn Dược sĩ Cao đẳng khóa 10 B4 10b4.tvh Abc@123

63         Chi đoàn Chi đoàn Điều dưỡng Cao đẳng khóa 12 dd12.tvh Abc@123

64         Chi đoàn Chi đoàn Điều dưỡng Cao đẳng khóa 13 dd13.tvh Abc@123

65         Chi đoàn Chi đoàn Điều dưỡng Cao đẳng khóa 14 dd14.tvh Abc@123

66         Chi đoàn Chi đoàn Y sỹ khóa 7 ysy7.tvh Abc@123

67     Đoàn cơ sở Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh cdnghe.tvh Abc@123

68         Chi đoàn Chi đoàn HSSV Bộ môn Công nghệ thông tin – Kế toán – Nông nghiệp thực phẩmcntt.tvh Abc@123

69         Chi đoàn Chi đoàn HSSV Bộ môn Điện lạnh – Điện tử dldt.tvh Abc@123
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70         Chi đoàn Chi đoàn HSSV Bộ môn Điện công nghiệp dcn.tvh Abc@123

71         Chi đoàn Chi đoàn HSSV Bộ môn Cắt gọt kim loại - Động lực cgkl.tvh Abc@123

72         Chi đoàn Chi đoàn Cán bộ - Giảng viên cbgv.tvh Abc@123

73     Chi đoàn cơ sở Chi đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn coquantinhdoan.tvh Abc@123

74     Chi đoàn Chi đoàn  Sở Nông nghiệp & PTNT Trà Vinh snn.tvh Abc@123

75     Đoàn cơ sở Đoàn cơ sở  Sở Y Tế Trà Vinh syt.tvh Abc@123

76         Chi đoàn Chi đoàn Trung tâm kiểm soát bệnh tật ttksbt.tvh Abc@123

77         Chi đoàn Chi đoàn Trung tâm kiểm nghiệm ttkn.tvh Abc@123

78         Chi đoàn Chi đoàn Bệnh viện sản - nhi sannhi.tvh Abc@123

79         Chi đoàn Chi đoàn Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi laophoi.tvh Abc@123

80     Đoàn cơ sở Đoàn cơ sở  Sở Tài nguyên & môi trường stnmt.tvh Abc@123

81         Chi đoàn Chi đoàn Văn phòng đăng ký đất đai datdai.tvh Abc@123

82         Chi đoàn Chi đoàn Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trườngkttnmt.tvh Abc@123

83         Chi đoàn Chi đoàn Phát triển quỹ đất quydat.tvh Abc@123

84         Chi đoàn Chi đoàn Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trườngcntttnmt.tvh Abc@123

85         Chi đoàn Chi đoàn Nghiệp vụ văn phòng vanphong.tvh Abc@123

86     Đoàn cơ sở Đoàn cơ sở  Sở Văn hoá, thể thao & Du lịch svhtt.tvh Abc@123

87         Chi đoàn Chi đoàn Văn phòng Sở vps.tvh Abc@123

88         Chi đoàn Chi đoàn thư viện thuvien.tvh Abc@123

89         Chi đoàn Chi đoàn Trung tâm văn hóa ttvh.tvh Abc@123

90         Chi đoàn Chi đoàn Đoàn nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh anhbinhminh.tvh Abc@123

91         Chi đoàn Chi đoàn Ban quản lý di tích bqldt.tvh Abc@123

92         Chi đoàn Chi đoàn Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thaotdtt.tvh Abc@123

93     Đoàn cơ sở Đoàn cơ sở  Sở Giao thông Vận tải Trà Vinh sgtvt.tvh Abc@123

94         Chi đoàn Chi đoàn Thanh tra Sở Giao thông vận tải Trà Vinh (Chi đoàn I)gtvttv.tvh Abc@123

95         Chi đoàn Chi đoàn Văn phòng Sở Giao thông vận tải Trà Vinh (Chi đoàn III)vpsgtvttv.tvh Abc@123

96         Chi đoàn Chi đoàn Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ Trà Vinh (Chi đoàn IV)gttbtv.tvh Abc@123

97         Chi đoàn Chi đoàn Ban Quản lý bến xe khách Trà Vinh (Chi đoàn V)xktv.tvh Abc@123

98     Đoàn cơ sở Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh bvdktv.tvh Abc@123

99         Chi đoàn Chi đoàn 1 chidoan1.tvh Abc@123

100         Chi đoàn Chi đoàn 2 chidoan2.tvh Abc@123

101         Chi đoàn Chi đoàn 3 chidoan3.tvh Abc@123

102         Chi đoàn Chi đoàn 4 chidoan4.tvh Abc@123

103         Chi đoàn Chi đoàn 5 chidoan5.tvh Abc@123

104         Chi đoàn Chi đoàn 6 chidoan6.tvh Abc@123

105         Chi đoàn Chi đoàn 7 chidoan7.tvh Abc@123

106     Đoàn cơ sở Đoàn cơ sở  Công ty Điện lực Trà Vinh dienluctv.tvh Abc@123

107         Chi đoàn Chi đoàn Khối Văn phòng kvp.tvh Abc@123
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108         Chi đoàn Chi đoàn Điện lực TP. Trà Vinh dienluctptv.tvh Abc@123

109         Chi đoàn Chi đoàn Điện lực Cầu Ngang dienluccn.tvh Abc@123

110         Chi đoàn Chi đoàn Điện lực Trà Cú dienluctracu.tvh Abc@123

111         Chi đoàn Chi đoàn Điện lực Tiểu Cần dienluctc.tvh Abc@123

112         Chi đoàn Chi đoàn Điện lực Duyên Hải dienlucdh.tvh Abc@123

113         Chi đoàn Chi đoàn Điện lực Thị xã Duyên Hải dienluctxdh.tvh Abc@123

114         Chi đoàn Chi đoàn Điện lực Càng Long dienluccl.tvh Abc@123

115         Chi đoàn Chi đoàn Điện lực Châu Thành dienlucct.tvh Abc@123

116         Chi đoàn Chi đoàn Điện lực Cầu Kè dienlucck.tvh Abc@123

117     Chi đoàn Chi đoàn Cty cổ phần Trà Bắc trabac.tvh Abc@123

118     Chi đoàn cơ sở Chi đoàn Sở Lao động, Thương binh & Xã hội solaodong.tvh Abc@123

119     Chi đoàn cơ sở Chi đoàn Công ty Cổ phần Dược phẩm TV - Phramduocpham.tvh Abc@123

120     Chi đoàn cơ sở Chi đoàn Công ty CP Cấp thoát nước TV Capthoatnuoc.tvh Abc@123

121     Chi đoàn cơ sở Chi đoàn Văn Phòng UBND Tỉnh vpubnd.tvh Abc@123

122     Chi đoàn cơ sở Chi đoàn Sở Thông tin & Truyền thông stttt.tvh Abc@123

123     Chi đoàn cơ sở Chi đoàn Ngân hàng TMCP Công thương(Viettinbank)nhcongthuong.tvh Abc@123

124     Chi đoàn cơ sở Chi đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Trà Vinh (BIDV)nhdautu.tvh Abc@123

125     Chi đoàn cơ sở Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT nhnongnghiep.tvh Abc@123

126     Chi đoàn cơ sở Chi đoàn Ngân hàng Hợp tác xã VN- CN TV nhhtx.tvh Abc@123

127     Chi đoàn cơ sở Chi đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank)nhngoaithuong.tvh Abc@123

128     Chi đoàn cơ sở Chi đoàn Kho bạc Nhà nước tỉnh Trà Vinh khobac.tvh Abc@123

129     Chi đoàn cơ sở Chi đoàn Bưu điện tỉnh Trà Vinh buudien.tvh Abc@123

130     Chi đoàn cơ sở Chi đoàn Đài Phát thanh & Truyền hình Trà Vinh thtv.tvh Abc@123

131     Chi đoàn cơ sở Chi đoàn Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh TV skhcn.tvh Abc@123

132     Chi đoàn cơ sở Chi đoàn Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh TV skhdt.tvh Abc@123

133     Chi đoàn cơ sở Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh TV sotuphap.tvh Abc@123

134     Chi đoàn cơ sở Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh TV vksnh.tvh Abc@123

135     Chi đoàn cơ sở Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh toaan.tvh Abc@123

136     Chi đoàn cơ sở Chi đoàn Công ty Phát triển Điện nông thôn Diennongthon.tvh Abc@123

137     Chi đoàn cơ sở Chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh TVXosokienthiet.tvh Abc@123

138     Chi đoàn cơ sở Chi đoàn Sở Xây Dựng soxaydung.tvh Abc@123

139     Chi đoàn cơ sở Chi đoàn BQL dự án Đầu tư xây dựng các CTDD và CNbqlduan.tvh Abc@123

140     Chi đoàn cơ sở Chi đoàn Viễn Thông Trà Vinh vienthong.tvh Abc@123

141     Chi đoàn cơ sở Chi đoàn Phòng khám Đa khoa Thiên Ân pkthienan.tvh Abc@123

mailto:Abc@123
mailto:Abc@123
mailto:Abc@123
mailto:Abc@123
mailto:Abc@123
mailto:Abc@123
mailto:Abc@123
mailto:Abc@123
mailto:Abc@123
mailto:Abc@123
mailto:Abc@123
mailto:Abc@123
mailto:Abc@123
mailto:Abc@123
mailto:Abc@123
mailto:Abc@123
mailto:Abc@123
mailto:Abc@123
mailto:Abc@123
mailto:Abc@123
mailto:Abc@123
mailto:Abc@123
mailto:Abc@123
mailto:Abc@123
mailto:Abc@123
mailto:Abc@123
mailto:Abc@123
mailto:Abc@123
mailto:Abc@123
mailto:Abc@123
mailto:Abc@123
mailto:Abc@123
mailto:Abc@123
mailto:Abc@123


DANH SÁCH TÀI KHOẢN 

Phần mềm quản lý Đoàn viên



 

 

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 

 

 

 

 

DỰ ÁN: HỆ THỐNG NGHIỆP VỤ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

GIAI ĐOẠN 2 

 

 

Mã số:  

Phiên bản: 1.0 

Ngày hiệu lực: 04/10/2021 

  

  



 

 

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 

 

MỤC LỤC 

I. MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 3 

 . Mục   ch tài liệu ...................................................................................................... 3 

 . Ph m vi .................................................................................................................... 3 

 . C ch s  dụng ........................................................................................................... 3 

 . C c quy   c   nh m y ............................................................................................ 3 

 .  iải th ch t  ng  và c c ch  vi t t t ....................................................................... 3 

II. TỔN  QUAN............................................................................................................. 4 

 . Nhóm ng ời dùng ................................................................................................... 4 

III. CHỨC NĂN  ........................................................................................................... 5 

1. Xem thông tin cá nhân ............................................................................................ 5 

 . S a thông tin c  nhân .............................................................................................. 8 

 . . S a ảnh   i diện ............................................................................................... 8 

 . . S a thông tin c  nhân ....................................................................................... 9 

 .   i thông tin   n c n bộ  oàn .............................................................................. 12 

IV. DUYỆT ĐOÀN VIÊN TRÊN HỆ THỐN  YUM ................................................. 17 

 . Đăng nhập ............................................................................................................. 17 

 . C c b  c thực hiện ................................................................................................ 17 

 

  



 

 

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 

 

I. MỞ ĐẦU 

1. M c   c           

Tài liệu cung cấp cho ng ời  ọc c ch s  dụng c c chức năng của Thông tin tài khoản 

2. P       

Ng ời dùng cuối của hệ thống. 

3. C c     d    

Đọc tài liệu t  trên xuống d  i  ể thấy tài liệu gồm có 4 phần ch nh: Mở  ầu, Tổng 

quan, Chi ti t chức năng, H  ng dẫn duyệt  oàn viên trên hệ thống YUM 

- Phần   Mở  ầu:  i i thiệu về mục   ch, ph m vi s  dụng, c ch s  dụng tài liệu, 

c c k  tự vi t t t, c c quy   c có s  dụng trong tài liệu, c c tài liệu liên quan   n tài 

liệu và hệ thống. 

- Phần   Tổng quan:  i i thiệu mục tiêu và quy trình s  dụng hệ thống. 

- Phần   Chi ti t chức năng:  i i thiệu c c chức năng của hệ thống và h  ng dẫn s  

dụng c c chức năng  ó theo t ng vai trò và  ơn vị. 

- Phần   H  ng dẫn duyệt Đoàn viên trên hệ thống YUM: H  ng dẫn c ch  ăng 

nhập và duyệt Đoàn viên theo c c b  c. 

4. C c q    ớc          

Tài liệu s  dụng font ch  Times New Roman. 

- Danh mục cấp   s  dụng font ch  Times New Roman in hoa in  ậm size   . 

- Danh mục cấp   s  dụng font ch  Times New Roman in th ờng in  ậm size   . 

- Danh mục cấp   s  dụng font ch  Times New Roman in th ờng in   ậm size 13. 

- Danh mục cấp   s  dụng font ch  Times New Roman in th ờng in  ậm size 13 

5. G       c            c c c            

T  ậ      Ý    ĩa 

YUM Young Union Management 

BCH Ban chấp hành 
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T  ậ      Ý    ĩa 

TW Trung  ơng 

II. TỔNG QUAN 

1. N ó     ờ  dù   

Nhóm ng ời dùng Mô tả 

Đoàn viên không 

chức vụ 

- Cập nhật thông tin  oàn viên trên Ứng dụng Thanh 

niên Việt Nam.  

- Ng ời dùng cập nhật l i thông tin trên ứng dụng 

thông qua việc chỉnh s a l i thông tin c  nhân t i hình 

hiệu “ icon avatar  ăng nhập” góc tr i trên cùng của 

màn hình. Khi cập nhật thông tin, tài khoản gồm   

tr ng th i: 

 Ch a x c thực: thông tin tài khoản ch a   ợc g i 

  n c n bộ Đoàn  ể duyệt thông tin trên hệ thống 

YUM. 

 Chờ duyệt: thông tin tài khoản  ã   ợc g i cho 

c n bộ Đoàn và  ang chờ duyệt trên hệ thống 

YUM. 

 Đã x c thực: thông tin tài khoản  ã   ợc g i cho 

c n bộ Đoàn duyệt trên hệ thống YUM. 

- Sau 7 ngày hệ thống g i k t quả duyệt thông tin tài 

khoản của c n bộ Đoàn về cho ng ời dùng t i mục 

thông báo. 
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III. CHỨC NĂNG  

1. Xem thông tin cá nhân 

Ng ời dùng thực hiện c c b  c sau  ể xem   ợc thông tin c  nhân trên Ứng dụng 

Thanh niên Việt Nam: 

Tải ứng dụng Thanh niên Việt Nam trên Appstore ( Đối v i hệ  iều hành IOS) và 

CHPlay ( Đối v i hệ  iều hành Andoird) 

- B  c  : Truy cập vào ứng dụng Thanh niên Việt Nam 

- B  c  : Thực hiện việc  ăng nhập ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Ng ời dùng 

 ăng nhập bằng c ch bấm vào hình hiệu “ icon avatar  ăng nhập” t i góc tr i trên 

cùng của màn hình: 

 Tr ờng hợp  : Đăng nhập thông tin thành công, thông tin của ng ời dùng 

  ợc cập nhật trên app. 

 Tr ờng hợp  : Đăng nhập không thành công, ng ời dùng kiểm tra l i thông 

tin  ăng nhập  ể thực hiện việc  ăng nhập l i. Tr ờng hợp ng ời dùng ch a 

có tài khoản thì ấn vào “ ăng k  m i” và thực hiện theo h  ng dẫn của hệ 

thống. 

- B  c  : Sau khi  ăng nhập thành công, ng ời dùng chọn vào hình hiệu  ăng nhập 

t i góc tr i trên cùng của màn hình. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện thông tin tài 

khoản. Chọn c c tab  ể xem thông tin c  nhân, công t c  oàn và rèn luyện 

 

 



 

 

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 

 

 

Màn hình 1: Thông tin tài khoản (chưa xác thực) 
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Màn hình 2: Thông tin cá nhân ( chờ duyệt) 

 

Màn hình 3: Thông tin cá nhận (đã xác thực) 
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 Tài khoản gồm   tr ng th i: 

Màn hình 1: Ch a x c thực: thông tin tài khoản ch a   ợc g i   n c n bộ Đoàn  ể 

duyệt thông tin trên hệ thống YUM. 

Màn hình 2: Chờ duyệt: thông tin tài khoản  ã   ợc g i cho c n bộ Đoàn và  ang 

chờ duyệt trên hệ thống YUM. 

Màn hình 3: Đã x c thực: thông tin tài khoản  ã   ợc g i cho c n bộ Đoàn duyệt 

trên hệ thống YUM. 

 Mô tả Icon chức năng: 

( ) S a thông tin 

(2) S a ảnh   i diện 

( )   i thông tin   n c n bộ  oàn:  ể g i thông tin  oàn viên   n c n bộ Đoàn. 

 C c t nh năng công t c  oàn, rèn luyện sẽ   ợc cập nhật trong thời gian t i. 

2. S a   ô       c    â  

Giúp ng ời dùng s a thông tin c  nhân. Hệ thống hiển thị màn hình chỉnh s a thông 

tin cá nhân. 

2.1. S a       i di n 

Hệ thống hiển thị pop-up cho ng ời dùng lựa chọn ảnh tải lên làm ảnh   i diện. Có   

lựa chọn: “M y ảnh”  ể chụp ảnh trực ti p hoặc “Th  viện”  ể chọn ảnh trong th  viện 

ảnh của thi t bị. 
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Pop-up 1: Lựa chọn ảnh đại diện 

 

2.2. S a thông tin cá nhân 

Hệ thống hiển thị màn hình cập nhật thông tin c  nhân. Ng ời dùng nhập thông tin c  

nhân và chọn “Hoàn tất” 
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Màn hình 4: Chỉnh sửa thông tin cá nhân 
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- Tr ờng hợp tài khoản ng ời dùng ở tr ng th i “Ch a x c thực”.  

o N u ng ời dùng nhập  ủ thông tin họ tên, chức vụ trong  oàn, 

CCCD/CMND, nơi sinh ho t  oàn và thuộc 7 tỉnh,  oàn trực thuộc: Hải 

Phòng, Th i Nguyên, Nghệ An, An  iang, Đ c L c, Cần Thơ, Đoàn Khối 

Doanh nghiệp Trung  ơng. Hệ thống hiển thị giao diện thông b o nh  sau: 

 Ng ời dùng chọn “  i   n c n bộ  oàn”  ể g i thông tin c  nhân 

  n c n bộ  oàn  ể duyệt trên YUM 

 

Pop-up 2: Lựa chọn cập nhật thông tin 

 Ng ời dùng chọn “  i   n c n bộ  oàn”  ể cập nhật thông tin và g i 

thông tin c  nhân   n c n bộ  oàn  ể duyệt trên YUM. 

 Ng ời dùng chọn “Chỉ l u t i ứng dụng”  ể cập nhật thông tin và 

không g i thông tin c  nhân   n c n bộ  oàn  ể duyệt trên YUM. 
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- Tr ờng hợp tài khoản ng ời dùng ở tr ng th i “Chờ duyệt”, hệ thống cập nhật 

thông tin và cập nhật thông tin g i duyệt theo thông tin m i nhất ng ời dùng cập 

nhật. 

- Tr ờng hợp tài khoản ng ời dùng ở tr ng th i “Đã x c thực”, thông tin  oàn viên 

trên c c hệ thống theo thông tin ng ời dùng  ã nhập. Hệ thống hiển thị thông b o 

nh  sau: 

 

Pop-up 3: Xác nhận lưu thông tin thành công 

3. G     ô           c   bộ  o   

Chức năng giúp ng ời dùng g i thông tin  oàn viên cho c n bộ Đoàn duyệt trên hệ 

thống YUM. Màn hình ứng dụng hiển thị: 
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Màn hình 5: Màn hình nhập thông tin gửi đến cán bộ đoàn 
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Ng ời dùng nhập thông tin và chọn “Đăng ký”. Hệ thống hiển thị giao diện x c nhận 

g i thông tin thành công: 

 

Pop-up 4: Gửi thông tin xác thực thành công 

Sau 7 ngày hệ thống g i k t quả duyệt thông tin tài khoản của c n bộ Đoàn về cho 

ng ời dùng t i mục thông b o 

- Tr ờng hợp tài khoản   ợc duyệt: 
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Màn hình 6: Màn hình thông báo thông tin tài khoản được duyệt 

- Tr ờng hợp tài khoản bị t  chối: 
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Màn hình 7: Màn hình thông báo thông tin tài khoản bị từ chối 
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IV. DUYỆT ĐOÀN VIÊN TRÊN HỆ THỐNG YUM 

1. Đă     ập 

Ban chấp hành (BCH) chi  oàn  ăng nhập vào hệ thống duyệt  oàn viên qua 

  ờng link quanlydoanvien.doanthanhnien.vn v i tên  ăng nhập và mật khẩu của 

 ơn vị chi  oàn. 

 

2. C c b ớc   ực      

Bước 1: BCH Chi  oàn vào chức năng “Nghiệp vụ quản lý  oàn viên” Chọn “Duyệt 

thông tin  oàn viên t  app” 

 

 

qualydoanvien.doanthanhnien.vn
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Bước 2: Xem danh s ch  oàn viên  ã cập nhật thông tin t  ứng dụng Thanh niên 

Việt Nam ở tr ng th i “ Ch a duyệt” 

 

Bước 3: Duyệt/Không duyệt thông tin  oàn viên 

- Tr ờng hợp  : Duyệt: Thông tin  oàn viên sẽ   ợc cập nhật (n u  ã có thông 

tin  oàn viên trên YUM) hoặc t o m i (n u ch a có thông tin  oàn viên trên 

YUM) ở danh s ch  oàn viên của chi  oàn. Đoàn viên nhận   ợc thông b o 

duyệt trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam 

- Tr ờng hợp  : Không duyệt: Hệ thống yêu cầu nhập lý do không duyệt của 

 oàn viên. Đoàn viên sẽ nhận   ợc thông tin không duyệt trên ứng dụng Thanh 

niên Việt Nam. 

LƯU Ý: 

- B  th  Chi  oàn cần theo dõi YUM  ể duyệt thông tin  oàn viên th ờng xuyên.  

- Nh ng thông tin nào  oàn viên khai b o thi u cần bổ sung  ầy  ủ  ể phục vụ công 

t c b o c o biểu số liệu. 


