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1. Đăng Nhập Vào Hệ Thống E-Learning  
Bước 1: Truy cập website https://dttx.hoasen.edu.vn 

Bước 2: Tại mục user và Password hãy nhập vào địa chỉ email mà các bạn đã được cung cấp 

Lưu ý: Hãy nhớ nhập @sinhvien.hoasen.edu.vn 

 

 

Ví dụ: tài khoản đăng nhập van.ntk22222@sinhvien.hoasen.edu.vn 

2. Truy Cập và Tìm Kiếm Khóa Học 
Để truy cập vào khóa học các bạn có thể thực hiện các cách sau: 

a. Cách 1: Hãy click chuột vào mục My Course. Hệ thống sẽ liệt kê các khóa học bạn tham gia. Hãy 

click chuột vào khóa học bạn muốn vào học 

 

 

 
b. Cách 2: Hãy nhập tên môn học vào mục Search 

https://dttx.hoasen.edu.vn/
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Sau khi nhập vào tên môn học muốn tham gia học thì nhấn biểu tượng kính lúp kế bên để tìm kiếm.  

Hệ thống sẽ liệt kê tên môn học được tìm thấy như hình sau: 

 

Bạn hãy click chuột vào mục Click to enter this course để tham gia khóa học 

c. Cách 3: Hãy click chuột vào hình tam giác ngược kế bên tên đăng nhập 
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Hệ thống sẽ hiển thị menu hãy chọn mục Profile 

 

 
 

Hệ thống sẽ hiển thị danh mục các môn học của bạn. 

 
 

Click chuột vào hình tam giác 

kế bên tên đăng nhập 
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Trong ví dụ này tôi chọn khóa học Hướng Dẫn sử dụng E-Learning ĐTTX. Màn hình sẽ hiển thị tên khóa 

học bạn đã chọn như màn hình sau: 

 
 

Bạn hãy click chuột vào tên môn học được đánh dấu màu đỏ ở trên để tham gia khóa học. 

3.  Xem Video Bài Học 
Bước 1. Chọn môn học – ví dụ chọn môn học Hướng Dẫn sử Dụng E-Learning ĐTTX 

Bước 2. Chọn bài học cần xem. Ví dụ chọn Bài 2 – Xem Video Bài Học. Hệ thống sẽ hiển thị màn 

hình như sau 
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Bước 3. Nếu lần đầu tiên bạn xem video thì hệ thống yêu cầu bạn phải đăng nhập. Hãy click 

chuột vào mục Sign in  

Bước 4. Hệ thống hiển thị và yêu cầu bạn nhập tên tài khoản và password. Hãy nhập vào email và 

password của bạn 



Trang 7 

 

Bước 5. Nhấn mục Tiếp theo. Hệ thống yêu cầu bạn nhập password. 

 
 

Trong trường hợp nhập không đúng password các bạn cần kiểm tra: 

• Phím CAP LOCK có bật lên không. Nếu có thì tắt 

• Phầm mềm tiếng Việt (cụ thể là UniKey) có đang chạy không. Nếu có hãy tạm thời tắt tiếng Việt. 

Bạn có thể dùng phim nóng Ctrl+Shift để tắt hoặc mở tiếng Việt 

Bước 6. Nhấn chuột vào mục Đăng nhập 

Bước 7. Hệ thống hiển thị hộp thoại sau 
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Bước 8. Hãy click chuột vào mục Có để xem video 

Bước 9. Sau khi thành công màn hình sẽ hiển thị video bài giảng như màn hình dưới. Bạn hãy 

click vào biểu tượng Play để bắt đầu xem Video. 

 

 
Lưu ý: Trong các lần đăng nhập sau thì các bạn không phải đăng nhập nữa. 
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4. Hoàn Thành Việc Xem Video 
Tùy theo yêu cầu của từng bài học giảng viên có thể yêu cầu các bạn phải hoàn thành việc xem bài giảng 

video trước khi làm các công việc khác. Thậm chí giảng viên yêu cầu các bạn phải hoàn thành việc này 

trước ngày nào. 

Ví dụ: Trong trường hợp này sinh viên phải hoàn thành việc xem video bài học trước ngày 20/05/2022 

 

Sau khi xem xong bạn có thể đánh dấu Check vào ô vuông bên cạnh để hoàn thành việc học 

5. Truy Cập Tài Nguyên 
Trong quá trình học giảng viên sẽ cung cấp tài nguyên cho sinh viên để tham khảo. Tài nguyên này có thể 

là sách, link trang Web…. Một số môn học chỉ cho phép bạn truy cập nếu như bạn phải hoàn thành việc 

nào đó. Ví dụ trong bài này các bạn phải hoàn thành việc xem video bài học Giới Thiệu Quản Trị Học rồi 

mới truy cập  

Trong hình dước các bạn thấy 2 mục Tài Liệu Tham Khảo và Bài Kiểm Tra bị mất hiệu lực (Disabled) do 

sinh viên này chưa hoành thành xem xong Video 
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Sau khi sinh viên hoàn thành việc xem video (click chuột vào ô vuông bên phải của mục Video Giới Thiệu 

về Quản Trị Học) thì các mục Tài Liệu Tham Khảo và Bài Kiểm Tra Ôn Tập sẽ có hiệu lực (enabled) 

 

 



Trang 11 

6. Nộp Bài Tập 
Trong quá trình học các bạn thường xuyên phải thực hiện bài tập, bài dự án. Phần này hướng dẫn các 

bạn cách nộp bài 

Bước 1. Chọn bài cần nộp. Ví dụ: chọn Bài 3-Nộp Bài Tập.  

Các bạn cần lưu ý các mốc thời gian yêu cầu nộp bài 

Bước 2. Tùy theo yêu cầu của từng bài nộp giảng viên có thể cung cấp cho bạn file dữ liệu để bạn 

thực hiện bài tập 

 

Bước 3. Để download file dữ liệu bạn hãy click chuột vào file. Ở trong hình trên là tập tin File Dữ 

Liệu.xlsx 

Bước 4. Để nộp bài bạn hãy click vào nút lệnh Add submission 



Trang 12 

 

Bước 5. Để nộp file bạn hãy click vào biểu tượng dấu +  

 
• Lúc này màn hình sẽ hiển thị hộp thoại sau: 
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Bước 6. Hãy click vào nút lệnh Chọn tệp. Sau đó click vào nút lệnh Upload this file. Sau khi upload 

xong bạn hãy click vào nút lệnh Save Changes 

Lưu ý: Tùy theo yêu cầu của từng bài, từng giảng viên có thể bài nộp này yêu cầu các bạn phải 

chọn nút lệnh Submit assignment. Nếu các bạn không chọn nút lệnh Submit assignment thì xem 

như các bạn chưa nộp và chỉ được xem là bản nháp (Draft). Trường hợp này các bạn bị xem như 

là nộp trễ hoặc chưa nộp bài. Có thể bài này không được chấm điểm. 
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Bước 7. Sau khi click vào nút lệnh Submit assignment xem như bạn đã hoàn thành việc nộp bài tập 

Lưu ý: Khi nộp file các bạn có thể dùng chức năng kéo và thả vào trong mục File submission được 

mô tả trong bước 5 

7. Thực Hiện Bài Kiểm Tra 
Trong quá trình học sinh viên thường xuyên thực hiện các bài kiểm tra thông qua các câu hỏi trắc 

nghiệm. Để thực hiện làm bài trắc nghiệm các bạn cần thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1. Chọn bài có bài kiểm tra. Trong hướng dẫn này chọn Bài 4: Thực Hiện Bài Kiểm Tra Quiz 

Sinh viên lưu ý các thời gian bài kiểm tra được mở để sinh viên làm bài và thời gian làm bài 

kiểm tra 

Bước 2. Sau đó màn hình sẽ hiển thị màn hình như ở dưới, hãy chọn Attempt quiz now 

File đã nộp 

Khi hoàn thành hãy nhớ 
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Bước 3. Sau khi nhấn Attempt quiz now hệ thống sẽ hiển thị thông báo sau: 

 
Hãy nhấn Start attempt khi bạn sẵn sàng làm bài. 

 

Bước 4. Sau khi bắt đầu làm bài màn hình hiển thị các vùng như sau: 

 

Danh sách các câu hỏi 

Thời gian làm 

bài đếm 

ngược 
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Lưu ý trong trường hợp sinh viên không thấy danh mục các câu hỏi ở góc trái trên thì hãy nhấn 

vào biểu tượng sau: 

 
 

Bước 5. Sinh viên có thể chuyển qua câu khác bằng cách nhấn vào nút lệnh Next page 

Bước 6. Trong trường hợp sinh viên cần đánh dấu câu hỏi để sau này có thể quay trở lại trả lời 

hãy nhấn vào mục Flag question 

 

Bước 7. Khi hoàn thành bài làm thì hãy nhấn vào nút lệnh Finish attempt… 
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Bước 8. Sau khi nhấn Finish attempt hệ thống hiển thị màn hình sau 

 
 

Nếu muốn quay trở lại làm bài thì hãy chọn nút lệnh Return to attempt. Trong trường hợp chắc chắn 

hoàn thành bài kiểm tra thì hãy chọn nút lệnh Submit all and finish. Trong trường hợp này hệ thống sẽ 

xuất hiện hội thoại để xác nhận bạn muốn kết thúc thật sự 

 
Bước 9. Sau khi hoàn thành hệ thống sẽ hiển thị bảng kết quả như sau: 
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Trong bảng điểm sẽ liệt kê 2 phần: 

• Marks/5.00 là 3.00: có nghĩa là điểm bạn đạt được là 3 trên tổng điểm 5 

• Grade/10.00 là 6.00: Thang điểm qui đổi vê hệ 10 là 6 điểm. 

8. Tham Gia Thảo Luận 
Trong học tập việc thảo luận là một trong những hoạt động rất hữu ích các bạn cần tích cực tham gia 

thảo luận để chia sẻ và trao đổi kiến thức với bạn bè, thầy/cô 

Các bước để thực hiện như sau: 

Bước 1. Chọn bài có phần thảo luận. Trong hướng dẫn này chọn Bài 6: Tham Gia Diễn Đàn – 

Forum 

Bước 2. Click vào nội dung thảo luận 

 
 

Bước 3. Chọn nội dung tham gia thảo luận 
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Bước 4. Để trả lời các bạn nên click chọn mục Reply 

 

Sau khi thực hiện xong hãy chọn nút lệnh Post to forum 

9. Tham Gia Học Online 
Trong quá trình học mỗi môn có vài buổi trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn được thực 

hiện online. Việc này thực hiện qua phần mềm MS Team 

Bước 1. Chọn bài học có mục học Online. Trong hướng dẫn này chọn Bài 8: Sử Dụng MS Team 

Bước 2. Trình duyệt sẽ mở mới một tab và hỏi bạn có cần cài MS Team không. Nếu không có nhu 

cầu bạn có thể chạy trực tiếp 
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Bước 3. Nếu bạn không có nhu cầu cài đặt MS Team thì hãy chọn Hủy 

Bước 4. Chọn mục Tiếp tục trên trình duyệt này 

 
Bước 5. Sau đó hệ thống sẽ hiển thị màn hình MS Team như sau: 
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Bước 6. Hãy chọn nút lệnh Tham gia ngay để tham gia lớp học online 

 


