
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN LMS 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI 

1. ĐĂNG NHẬP 

Truy cập đường link : https://lms.hpec.edu.vn/login  

Tên đăng nhập và mật khẩu được cấp qua email hoặc tự đăng ký 

  

Chọn ngôn ngữ: 

 

  

https://lms.hpec.edu.vn/login


2. XEM HỒ SƠ CÁ NHÂN 

 

 

  



3. TRUY CẬP KHÓA HỌC 

 

Chọn khóa học của tôi -> tên khóa học đăng ký 

 

Giao diện Cấu trúc khóa học 

1. Tổng tiến trình khóa học 0 – 100% 

2. Giới thiệu khóa học  

- Nội quy khóa học 

- Lịch học chi tiết 

- Hướng dẫn sử dụng Hệ thống 

1 

2 3 4 5 



 

3. Học trực tuyến 

 

 

Cài đặt phần mềm học trực tuyến theo yêu cầu, Zoom, Team,… 

Phần 1: link truy cập khóa học 

1 2 



 

Click open đề vào zoom -> hệ thống sẽ chuyển tới phòng học trên zoom 

Yêu cầu cài đặt sẳn phần mềm zoom 

 



 

Đăng nhập tài khoản gmail đã đăng ký cho khóa học 

Cấp quyền cho phần mềm truy cập micro và video 

 

 



Chọn yêu cầu tham gia hoặc tham gia 

Phần 2: tiến trình học tập 

 

Màu xanh đã hoàn thành, xám chưa hoàn thành 

Tùy chọn chương trình học viên có thể tự đánh giá cho bản than hoàn thành bằng cách 

nhấn vào theo hình mũi tên (hình trên) 

4. KIỂM TRA ĐẦU VÀO, GIỮA KỲ, CUỐI KHÓA…. 

 

Chọn kiểm tra 

2 



 

1. Số lượt làm bài cho phép: 1 lần 

2. Thời gian đề mở 

3. Mật khẩu truy cập đề thi (được cán bộ coi thi/ quan trị/phụ trách lớp thông báo khi 

chuẩn bị làm bài  

4. Thời gian làm bài: thời gian làm bài của đề thi 

Nhấn bắt đầu kiểm tra để làm bài khi có hiệu lệnh của cán bộ coi thi 

 

Nhập mật khẩu được cấp -> start attempt 

Giao diện bài thi 

                 1 
      2 
    3 
                    4 



 

Khu vực 1: hiện thị thời gian đếm lùi, khi thời gian về 0:00:00 bài sẽ tự động nộp 

 

Khu vực 2: bảng câu hỏi truy cập nhanh câu hỏi bằng cách nhấn vào số câu trong bảng 

câu hỏi 

 

Khu vực 3: câu hỏi (trạng thái câu hỏi số điểm và đánh dấu) 

1 

              2                
 

3 

                                
 
                       4 



 

Câu hỏi chưa được trả lời và đạt 1 điểm chưa quy đổi 

Đặt cờ: khi chưa chắc chắn đáp án chọn đặt cờ -> chuyển sang màu đỏ -> tại bảng câu 

hỏi cũng được đánh dấu. Khi hoàn thành các câu hỏi khác sẽ quay lại câu hỏi đánh dấu 

bằng cách truy cập nhanh tại bảng câu hỏi (màu đỏ) 

 



 

Kết thúc làm bài chọn làm xong 

 

Tổng quan về câu hỏi bạn đã trả lời 

Nếu không chắc chắn chọn đi đến mục kiểm tra lại 

Chắc chắn nộp bài -> chọn nộp bài và kết thúc -> chọn nộp bài và kết thúc 

 



Kết quả làm bài sẽ hiện ra. 

 

 

Chọn finish review 

 



Hiện thị kết quả làm bài 

5. Tài liệu 

 

Tích xanh là đã hoàn thành việc xem tài liệu  

 

Nhấn vào slide để xem slide tiếp theo 

 


