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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ LƯU TRÚ 

I. Đăng nhập: 

Người dùng truy cập vào địa chỉ website: http://luutrutpvt.baria-vungtau.gov.vn/ 

Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu (được cung cấp theo danh sách) 

Phần nhập thông tin đăng nhập: 
 

Menu chính nằm bên tay trái: 
 

  
 

II. Hướng dẫn dành cho Đơn vị CA Phường: 

1. Tạo mới Cơ sở lưu trú: 

Bước 1: Tại menu chính chọn “Quản lý danh mục” >>> “Danh mục cơ sở lưu trú” >>> 

nhấn nút [ (+) Thêm mới ] 

 

Bước 2: Nhập thông tin cơ sở >>> nhấn nút [  Lưu ] 
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Bước 3: Khi lưu xong, nhấn nút [ (+) Thêm tài khoản mới ] để tạo tài khoản 

 

Và nhập thông tin cho tài khoản tại cửa sổ hiện ra. 2 thông tin quan trọng là “Tên nhân 

viên” và “Tên đăng nhập” >>> nhấn nút [  Lưu ] 

 

Bước 4: Ngay sau khi lưu, hệ thống sẽ hiện ra cửa sổ mới để gán quyền cho tài khoản: 

Chọn quyền >>> nhấn vào nút [  ] để phân quyền >>> nhấn nút [  Lưu ] 
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2. Xác nhận hồ sơ lưu trú (được cơ sở lưu trú gửi lên): 

Bước 1: Tại menu chính, chọn “Quản lý lưu trú” >>> “Xác nhận hồ sơ lưu trú” 

Bước 2: Lọc thông tin khách lưu trú (cần xác nhận) tại thẻ “Thông tin tìm kiếm” 

Bước 3: Tích chọn danh sách (có thể chọn tất cả) >>> nhấn nút [  Xác nhận hồ sơ ] 

 
 

III. Hướng dẫn dành cho Cơ sở lưu trú: 

 

1. Đăng nhập với tài khoản đã được cấp. 

2. Cập nhật Danh mục Phòng: 

Bước 1: Tại menu chính, chọn “Quản lý danh mục” >>> “Danh mục phòng” 

Bước 2: Nhấn nút [ (+) Thêm mới ] >>> nhập số phòng >>> nhấn nút [  Lưu ] 
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3. Thêm mới thông tin lưu trú: 

Tại menu chính, chọn “Quản lý lưu trú” >>> “Thêm mới thông tin lưu trú” >>> nhập 

thông tin khách lưu trú và khai báo y tế (nếu cần) >>> nhấn nút [  Lưu ] 

 

4. Gửi hồ sơ lưu trú: 

Bước 1: Tại menu chính, chọn “Quản lý lưu trú” >>> “Đăng ký thông tin lưu trú” 

Bước 2: Lọc thông tin khách lưu trú (cần gửi hồ sơ) tại thẻ “Thông tin tìm kiếm” 

Bước 3: Tích chọn khách lưu trú >>> nhấn nút [  Gửi hồ sơ ] 

 

 


