
THỨ TỰ CÁC BƯỚC THAM GIA HỌC TẬP  

TRÊN HỆ THỐNG LMS 

 

Bước 1. Đăng nhập vào hệ thống quản lý học tập LMS 

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

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. 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. 

 

- 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. 

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


 

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 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bước 2. Sau khi đăng nhập xong sinh viên tiếp tục truy cập vào khoá học của 

mình. 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.  

 

 

 



Bước 3. Bấm chọn vào mã trung đội của mình ( Ví dụ: Trung đội 1            

khoá 217) 

 

Bước 4. Bấm vào link học trực tuyến  

- Sinh viên có số thứ tự từ 1 - 70 trong danh sách trung đội bấm vào nhóm 1 

- Sinh viên có số thứ tự từ 71 - 140 trong danh sách trung đội bấm vào nhóm 2 

- Sinh viên còn lại bấm vào nhóm 3 

Lưu ý: Mỗi sinh viên sẽ học 4 học phần chính bao gồm học phần 1 và 2 do các 

thầy khoa Chính trị phụ trách, nội dung lí thuyết học phần 3 và 4 do khoa Quân 

sự phụ trách (Nội dung thực hành học phần 3 và 4 sẽ học tại trung tâm). Như 

vậy, trong mỗi trung đội sẽ có 2 thầy phụ trách giảng dạy và có 6 đường link 

(Mỗi thầy sẽ phụ trách 3 đường link). Chính vì thế yêu cầu sinh viên chọn đúng 

số nhóm và thầy phụ trách dạy học buổi học hôm đó. 

Bước 5. 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 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


