HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀ CẬP NHẬT LÝ LỊCH
TRÊN PHẦN MỀM QUẢN LÝ LÝ LỊCH VÀ ĐIỂM RÈN LUYỆN
---------o0o--------❖ Địa chỉ: https://apps.agu.edu.vn/drl

Hình 1: Giao diện đăng nhập vào phần mềm
❖ Thông tin đăng nhập
➢ Email: theo cấu trúc như sau
Lê Hoàng Anh - Lớp DH20TH => lhanh_20th@student.agu.edu.vn
Trần Tuấn Anh - Lớp DH20QT1 => ttanh_20qt1@student.agu.edu.vn
➢ Mật khẩu: s ố chứng minh nhân dân
❖ Những yêu cầu & lưu ý:

➢ Hình ảnh
■ Ăn mặc lịch sự (áo sơ mi).
■ Loại hình thẻ.
■ Tông nền màu trắng.
➢ Nội dung thông tin lý lịch
■ Cần nhập chính xác và đầy đủ thông tin.
■ Những ô ngày/tháng/năm nếu chỉ có năm thì nhập 01/01/năm.
■ Địa chỉ tạm trú nếu chưa biết thì chọn:
● Tỉnh - Thành phố: An Giang.
● Quận - Huyện: Thành phố Long Xuyên.
● Xã phường: Phường Đông Xuyên.

● Địa chỉ (số nhà, đường, khóm - ấp): ghi chưa biết.

❖ Cách vào cập nhật lý lịch
Sau khi đăng nhập thành công, từ giao diện trang chủ, sinh viên nhấp chọn vào mục
“LÝ LỊCH” (Hình 2) , kết quả sẽ hiển thị như (Hình 3).

Hình 2: Giao diện trang chủ quản lý

Hình 3: Sơ yếu lý lịch (Sinh viên)

Từ trang “Sơ yếu lý lịch” (Hình 3), sinh viên nhập đầy đủ và chính xác các thông tin

(căn cứ theo hộ khẩu, chứng minh). Sau khi nhập xong, nhấn nút “ LƯU ”. Khi lưu xong hệ
thống báo lưu thành công.

Khi lưu xong sinh viên nhấn nút “ TẢI LÝ LỊCH “ để tải về tập tin thông tin lý lịch

của bản thân (Hình 4). Sau đó sinh viên in -> dán hình -> ký tên để nộp kèm vào hồ sơ khi
nhập học.

Hình 4: Tập tin sơ yếu lý lịch (Sinh viên)
Ghi chú: Nếu đăng nhập không được hoặc cần hỗ trợ trong quá trình nhập-lưu thông tin lý
trên hệ thống vui lòng liên hệ:

● Thầy Trần Thiện - tranthien@agu.edu.vn - 0919 304 442
● Thầy Lê Hoàng Anh - lhanh@agu.edu.vn - 0946 857 875
--------- WELCOME TO AN GIANG UNIVERSITY ! ---------

