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HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  

BẬT/TẮT (ON/OFF)TÍNH NĂNG NHẬN THÔNG 

BÁO QUA SMS 
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1. BẬT (ON) Tính năng nhận thông báo qua SMS 

Bước Màn hình Diễn giải chi tiết 

Bước 1: Tải Vapp và 

đăng nhập vào Ứng 

dụng VietCredit 

 

- Tải Vapp 

- Chọn “ Đăng nhập” 

 

- Nhập Số điện thoại mà 

KH đã đăng ký với 

VietCredit 

- Nhập mật khẩu 

- Sau đó nhấn đăng 

nhập 
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Bước Màn hình Diễn giải chi tiết 

Bước 2: Chọn “ Menu” 

tại màn hình trang chủ  

 

- Tại trang chủ, trượt từ 

phải sang trái để vào 

tab Menu 

Bước 3: chọn “Dịch vụ 

thông báo” 

 

- Tại màn hình “Menu”, 

Chọn “Dịch vụ thông 

báo” 
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Bước Màn hình Diễn giải chi tiết 

Bước 4: Chọn “Dịch 

vụ thông báo qua 

SMS”  

 

- Chọn “Dịch vụ thông 

báo qua SMS” 

Bước 5: Thực hiện Bật 

(“ON”) "Dịch vụ thông 

báo qua SMS" 

 

 

- Tại "Dịch vụ thông 

báo qua SMS"” đang 

hiển thị OFF  

- Trượt sang phải để ON 

tính năng “Dịch vụ 

thông báo qua SMS” 
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Bước Màn hình Diễn giải chi tiết 

Bước 5.1: Chọn “ 

Đồng ý” 

 

- Sau khi KH thực hiện 

On  “Dịch vụ thông báo 

qua SMS” thì hệ thống 

sẽ hiển thị thông báo 

phí dịch vụ 

+ KH chọn “Đồng ý” để 

xác nhận On tính 

năng Dịch vụ nhận 

thông báo qua SMS 

 

Bước 5.2: Xác nhận 

OTP 

 

- KH nhập mã OTP➔ 

chọn “Xác nhận” 
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Bước Màn hình Diễn giải chi tiết 

Bước 6: Đóng thông 

báo và quay về màn 

hình Dịch vụ thông báo 

qua SMS 

 

 

- Sau khi nhập đúng mã 

OTP trên màn hình hiển 

thị Thông Báo “Bạn đã 

bật chức năng nhận 

thông báo qua SMS 

thành công” 

- Chọn “Đóng” thông 

báo→Màn hình hiển thị 

“Dịch vụ thông báo 

qua SMS” đã được ON 

2. Tắt (OFF) Tính năng Dịch vụ nhận thông báo qua SMS 

Bước Màn hình Diễn giải chi tiết 
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Bước Màn hình Diễn giải chi tiết 

Bước 1: Tải Vapp và 

đăng nhập vào Ứng 

dụng VietCredit (vApp)  

 

- Tải vApp 

- Chọn “Đăng nhập” 

 

 

- KH nhập số điện thoại 

mà KH đã đăng ký với 

VietCredit 

- Nhập mật khẩu 

- Sau đó nhấn Đăng 

nhập 

Bước 2: Chọn “ Menu” 

tại màn hình trang chủ  

 

- Tại trang chủ, trượt từ 

phải sang trái để vào 

tab Menu 
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Bước Màn hình Diễn giải chi tiết 

Bước 3: chọn “Dịch 

vụ thông báo” 

 

- Tại màn hình “Menu”, 

chọn “Dịch vụ thông 

báo” 

Bước 4: Chọn “Dịch 

vụ thông báo qua 

SMS”  

 

- Chọn “Dịch vụ thông 

báo qua SMS” 



  

9 

 

Bước Màn hình Diễn giải chi tiết 

Bước 5: Thực hiện 

“OFF” tính năng Dịch 

vụ thông báo qua SMS 

 

- Tại màn hình Dịch vụ 

thông báo qua SMS,  

tính năng Dịch vụ thông 

báo qua SMS đang 

được ON 

- Trượt sang trái để OFF 

tính năng Dịch vụ thông 

báo qua SMS 

Bước 5.1: Xác nhận lại 

yêu cầu OFF tính năng 

Dịch vụ thông báo qua 

SMS 

 

Chọn “Đồng ý” để xác 

nhận OFF tính năng Dịch 

vụ thông báo qua SMS  
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Bước Màn hình Diễn giải chi tiết 

Thông báo hủy tính 

năng Dịch vụ thông báo 

qua SMS 

 

 

- Trên màn hình hiển thị 

Thông Báo “Bạn đã tắt 

chức năng nhận thông 

báo qua SMS thành 

công” 

- Chọn “Đóng” thông báo 

- Màn hình hiển thị “Dịch 

vụ thông báo qua SMS” 

đã được OFF 

3.  Xem lịch sử Bât/Tắt (ON/OFF) tính năng Dịch vụ thông báo qua SMS 

Bước Màn hình Diễn giải chi tiết 
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Bước Màn hình Diễn giải chi tiết 

Bước 1: Tải Vapp 

và đăng nhập vào 

ứng dụng VietCredit 

 

- Tải Vapp 

- Chọn “Đăng nhập” 

 

 

- KH nhập số điện thoại 

mà KH đã đăng ký với 

VietCredit 

- Nhập mật khẩu. 

- Sau đó nhấn Đăng 

nhập 
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Bước Màn hình Diễn giải chi tiết 

Bước 2: Chọn 

“Menu” tại màn hình 

trang chủ  

 

- Tại trang chủ, trượt từ 

phải sang trái để vào 

tab Menu 

 

Bước 3: chọn “Dịch 

vụ thông báo” 

 

- Tại màn hình “Menu”, 

chọn “Dịch vụ thông 

báo” 
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Bước Màn hình Diễn giải chi tiết 

Bước 4: Chọn 

“Dịch vụ thông báo 

qua SMS”  

 

- Chọn “Dịch vụ thông 

báo qua SMS” 

Bước 5: Chọn “Xem 

lịch sử ON/OFF 

Dịch vụ thông báo 

qua SMS" 

 

Tại màn hình Dịch vụ thông 

báo qua SMS, chọn mục “ 

Xem lịch sử ON/OFF Dịch 

vụ thông báo qua SMS” 
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Bước Màn hình Diễn giải chi tiết 

 

- Chọn từ ngày, đến 

ngày, trượt để chọn 

ngày và ấn nút tìm kiếm 

  

 

 

- Màn hình hiển thị kết 

quả lịch sử tìm kiếm 

hiển thị đầy đủ thông 

tin: Ngày thực hiện, 

giờ thực hiện, trạng 

thái. 

 

 


