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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP LMS 

1. Giới thiệu 

Hệ thống Quản lý học tập - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Learning 

Management System - LMS) là một hệ thống thông tin được xây dựng trên môi trường 

mã nguồn mở. 

Mục tiêu của hệ thống là cung cấp, hỗ trợ người học (sinh viên, học viên, …) tiếp 

cận với các nguồn học liệu phong phú, đa dạng của Nhà trường, giúp người học có thể 

tự học, tự bồi dưỡng ngay tại chỗ một cách thường xuyên và liên tục. 

Địa chỉ truy cập: https://lms.hpu2.edu.vn. 

2. Đăng nhập và thiết lập thông tin tài khoản 

2.1. Đăng nhập hệ thống 

Mỗi sinh viên khi tham gia học tập tại trung tâm sẽ phải đăng kí một tài khoản và 

mật khẩu để truy cập vào hệ thống Quản lý học tập LMS. Cách đăng kí như thế nào sẽ 

được hướng dẫn trực tiếp do Phòng đào tạo QLSV của trung tâm phụ trách ở ebook 

tiếp theo. Để truy cập vào hệ thống LMS thực hiện theo 2 cách sau: 

Cách 1: Đăng nhập trên máy tính 

Để đăng nhập thực hiện theo các bước sau: 

- Bước 1: Mở trình duyệt web, truy cập đến trang chủ của hệ thống tại địa chỉ 

https://lms.hmu.edu.vn, giao diện trang chủ như sau: 

 

- Bước 2: Nhấp chọn vào mục (Đăng nhập) ở góc trên bên phải màn hình. 

https://lms.hpu2.edu.vn/


 

- Bước 3: Nhập Tên tài khoản (Email do chúng ta đã đăng kí từ trước với phòng 

Đào tạo QLSV của trung tâm) và Mật khẩu đã được đăng kí vào 2 ô tương ứng và chọn 

nút ĐĂNG NHẬP ngay phía dưới. 

 

Chú ý: 

1. Nếu tài khoản bạn nhập là đúng, hệ thống sẽ chuyển đến Trang cá nhân. Nếu 

đăng nhập sai sẽ có dòng thông báo như bên dưới và bạn vui lòng nhập tài khoản chính 

xác. 

 



2. Nếu lần đầu đăng nhập hệ thống Quản lý học tập LMS, hệ thống sẽ yêu cầu 

bạn đổi mật khẩu mới: 

 

Cách 2: Đăng nhập trên điện thoại 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Đăng xuất 

Để đăng xuất khỏi hệ thống, hãy nhấp chọn vào biểu tượng người dùng (mặc định) 

hoặc ảnh của sinh viên (đã thay đổi) hoặc tên người dùng bên cạnh ở góc trên bên phải 

màn hình. Trong menu đổ xuống, chọn mục Thoát. 

 



2.3. Thay đổi mật khẩu 

Sinh viên muốn thay đổi mật khẩu đăng nhập hệ thống, hãy thực hiện theo 

các bước sau: 

- Bước 1: Nhấp chọn vào biểu tượng người dùng (mặc định) hoặc ảnh sinh 

viên ở góc trên bên phải màn hình. Trong menu đổ xuống chọn mục Tùy chọn. 

- Bước 2: Trong danh sách Tùy chọn Tài khoản người dùng, chọn mục Đổi 

mật khẩu 

 

- Bước 3: Hãy nhập mật khẩu hiện tại vào ô đầu tiên, mật khẩu mới vào 2 ô 

tiếp theo. Sau khi hoàn tất nhấn vào nút Lưu những thay đổi. 

 

 



3. Học tập 

3.1. Truy cập Khóa học 

Sau khi Đăng nhập, bạn truy cập Trang cá nhân, chọn khóa học mà bạn cần 

theo học trong phần Tổng quan về khóa học. Ở mục này chứa toàn bộ các khóa 

học mà sinh viên được tham gia. 

Mỗi khóa học thường được tổ chức theo các phần: Giới thiệu chung, các nội 

dung module của bài học, bài tập và bài kiểm tra. 

 

Như ở đây, sinh viên chọn khóa học của mình bằng cách bấm chọn tên khoá 

học của mình trong mục Tổng quan về khóa học này. Giao diện khóa học hiển thị 

như hình dưới đây: 

 



3.2. Xem nội dung các bài học 

Nội dung bài học gồm: 

Bài giảng slide hoặc dạng trang điện tử (pages), bạn có thể xem trực tiếp trên 

trình duyệt hoặc có thể tải về (Có thể tải về tất cả các file cùng 1 lúc bằng cách 

nhấn vào Dowload Folder). Để xem nội dung các bài giảng: 

- Bước 1: Nhấp chọn vào bất kỳ bài học nào trong danh mục trên thanh công 

cụ bên trái 

- Bước 2: Chọn nội dung bạn cần xem trong bài học. 

-  

 

 

3.3. Học tập với google meet 

Lớp học trực tuyến google meet là lớp học ảo, được thực hiện theo lịch đã 

thông báo trước. Tại lớp học ảo, sinh viên và giảng viên cùng kết nối tại một thời 

điểm. Liên kết tới lớp học ảo được đặt vào tuần học tương ứng trong lịch học. Để 

kết nối vào lớp học ảo, sinh viên có thể sử dụng máy vi tính hoặc máy tính bảng, 

điện thoại di động. 

Bước 1: Bấm Chọn vào nhóm học trực tuyến của mình (lưu ý sinh viên có số 



thứ tự từ 1 - 70 trong danh sách sẽ thuộc nhóm 1, sinh viên từ số thứ tự 71 - 140 sẽ 

thuộc nhóm 2, sinh viên còn lại thuộc nhóm 3). 

 

 

Bước 2: Bấm Chọn vào yêu cầu tham gia hoặc tham gia ngay (chú ý kiểm tra 

địa chỉ gmail trước khi tham gia vào học. Địa chỉ gmail này là địa chỉ chúng ta đã 

đăng kí từ trước do vậy yêu cầu sinh viên đăng nhập đúng gmail đã đăng kí với 

trung tâm và chỉ sử dụng 1 địa chỉ gmail trong suốt khoá học). Ở lần đầu đăng nhập 

sẽ xuất hiện nút yêu cầu tham gia, sinh viên bấm chọn nút yêu cầu tham gia và đợi 

giảng viên cho phép vào lớp để bắt đầu quá trình học tập. 

 

  



Giao diện lớp học trực tuyến hiển thị như hình dưới đây: 

 

(1): Chia sẻ màn hình  

(2): Giơ tay phát biểu  

(3): Chat, trò chuyện  

(4): Bật/tắt micro 

(5): Thoát khỏi phòng họp ( 

6): Bật/tắt camera 

3.3.1. Trao đổi trên lớp học 

Trên giao diện lớp học trực tuyến sinh viên có thể sử dụng tính năng chát: 

3.3.1.1. Chat với mọi người (Public chat) 

Google meet cho phép mọi người trong phòng trao đổi với nhau thông qua 

tab chat. Để chat, bạn có thể thực hiện theo các bước như sau: 

- Bước 1: Chọn biểu tượng chat bên dưới góc phải giao diện phòng họp. 

- Bước 2: Nhập nội dung chat vào ô text, rồi nhấn Enter để gửi 



 

3.3.1.2. Chia sẻ màn hình 

- Bước 1: Chọn biểu tượng Chia sẻ màn hình bên dưới góc phải 

- Bước 2: Chọn màn hình hay cửa sổ ứng dụng muốn chia sẻ -> Nhấn chọn chia sẻ   

 

- Bước 3: Để dừng chia sẻ màn hình, bạn chỉ cần bấm chọn nút Dừng chia sẻ. 

 



4. Làm bài thi trắc nghiệm 

Để làm bài thi trắc nghiệm sinh viên thực hiện theo các bước sau: 

- Bước 1: Truy cập vào liên kết có biểu tượng 

 

- Bước 2: Nhấp nút Bắt đầu kiểm tra 

 

Xuất hiện cửa sổ thông báo, bạn nhấp chọn nút Start attempt để mở bài 

kiểm tra 

 

- Bước 3: Chọn phương án trả lời câu hỏi, bấm chọn Previous page để 

chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Trên Bảng câu hỏi là danh sách các câu hỏi bạn có 



thể chọn các câu hỏi và hiển thị thời gian làm bài. 

 

 

- Bước 4: Sau khi hoàn thành, nhấn nút Finish attempt… ở cuối trang để 

xem lại các phương án trả lời. 

 

  



 

- Bước 5: Nhấn nút Return to attempt để quay trở về và làm lại bài thi 

hoặc ấn chọn nút Nộp bài và kết thúc để nộp bài. 

 

 

 Trên đây là những hướng dẫn khi sử dụng hệ thống quản lý học tập LMS 

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 

Email: vuduyhuy@hpu2.edu.vn                                       Số điện thoại: 0854868616 

  

Chúc các em thành công ! 

mailto:vuduyhuy@hpu2.edu.vn

