
Hướng dẫn sử dụng hệ thống ELearning – Dành cho Sinh viên  

  
 

  

 Khoa Công nghệ thông tin – ĐHSPKTVL 1 | 19 

 

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP TRỰC TUYẾN  

DÀNH CHO SINH VIÊN 

 

PHẦN 1: ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG ELEARNING 

Bước 1: Sinh viên truy cập vào website: http://elearning.vlute.edu.vn:8080 

Bước 2: Chọn vào mục Đăng nhập ở góc trên bên phải: 

 

Bước 3: Đăng nhập bằng tài khoản email của trường 

 

- Trường hợp đăng nhập lần đầu sẽ dùng mật khẩu mặc định cũng là địa chỉ email. 

- Trường hợp quên mật khẩu tiến hành reset lại mật khẩu theo Bước 4: 

Bước 4: Nhấp chọn Bạn quên kí danh hoặc mật khẩu: 

http://elearning.vlute.edu.vn:8080/pluginfile.php/23/mod_forum/attachment/273/KE%20HOACH%20HOC%20TAP.xlsx


Hướng dẫn sử dụng hệ thống ELearning – Dành cho Sinh viên  

  
 

  

 Khoa Công nghệ thông tin – ĐHSPKTVL 2 | 19 

 

 

Bước 5: Trong ô Thư điện tử nhập địa chỉ email sinh viên (VD: 

15004131@student.vlute.edu.vn) -> TÌM KIẾM 

 

Bước 6: Truy cập vào email của trường, sinh viên sẽ nhận được email như sau: 

mailto:15004131@student.vlute.edu.vn


Hướng dẫn sử dụng hệ thống ELearning – Dành cho Sinh viên  

  
 

  

 Khoa Công nghệ thông tin – ĐHSPKTVL 3 | 19 

 

 

Click vào đường link trong ô màu đỏ để thực hiện đặt lại mật khẩu. 

Bước 7: Nhập Mật khẩu mới và Mật khẩu mới (lần nữa) để tiến hành đặt lại mật khẩu. 

 

Nhấn  để xác nhận. 
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PHẦN 2: KIỂM TRA VÀ CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng email sinh viên 

Tên đăng nhập: mssv@student.vlute.edu.vn 

Mật khẩu: mssv@student.vlute.edu.vn 

 

Bước 2: Lựa chọn ngôn ngữ sử dụng trong trang web 

Bước 3: Chọn biểu tượng  bên góc phải -> Hồ sơ 

 

Bước 4: Trong Chi tiết người dùng -> Chọn Sửa hồ sơ cá nhân 

mailto:mssv@student.vlute.edu.vn
mailto:mssv@student.vlute.edu.vn
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Bước 5: Điền đầy đủ thông tin. Lưu ý Thư điện tử (điền chính xác để có thể phục hồi lại mật 

khẩu sau này.) 

 

Bước 6: Nhấn  để xác nhận thay đổi.  
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PHẦN 3: TÌM KIẾM KHÓA HỌC 

Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên thực hiện tìm kiếm khóa học (Lớp học phần trong học 

kỳ) và đăng ký vào Lớp học phần. Trong hướng dẫn này, tôi giả định Sinh viên cần đăng ký vào 

lớp Hệ điều hành với mã lớp học phần là 192_1TH1208_03, các bước thực hiện như sau: 

Bước 1: Kéo thanh cuộn về khoảng 1 phần 3 màn hình, tìm mục Search Courses và nhập Mã 

lớp học phần (Xem trên TKB cá nhân để có mã lớp) như hình: 

 

Trong trường hợp không tìm thấy mục Search courses thì nhấp vào Site home hoặc logo của 

trường như bên dưới và thực hiện lại Bước 1. 

 

Bước 2: Chọn Lớp học phần muốn đăng ký trong Search results 
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Bước 3: Trong hộp thoại tiếp theo, nhập Mã lớp học phần vào mục Enrolment key như hình: 

 

Bước 4: Chọn ENROL ME 

Như vậy bạn đã đăng ký thành công và kết quả hiển thị như sau: 



Hướng dẫn sử dụng hệ thống ELearning – Dành cho Sinh viên  

  
 

  

 Khoa Công nghệ thông tin – ĐHSPKTVL 8 | 19 

 

 

 

 

 

  



Hướng dẫn sử dụng hệ thống ELearning – Dành cho Sinh viên  

  
 

  

 Khoa Công nghệ thông tin – ĐHSPKTVL 9 | 19 

 

PHẦN 4: KHAI THÁC TÀI LIỆU MÔN HỌC TRÊN ELEARNING 

4.1. GIỚI THIỆU  

Trên hệ thống elearning, các Lớp học phần bao gồm các mục sau: 

- KẾ HOẠCH HỌC TẬP:  

Bao gồm các nội dung, kiến thức mà sinh viên phải thực hiện và đạt được. Trong nội dung này 

sinh viên cần chú ý kỹ thời gian nộp bài tập, thực hiện bài kiểm tra, … 

- ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO:  

Đây là các nguồn học liệu phục vụ quá trình học tập của sinh viên theo kế hoạch học học tập 

đã đề ra. 

- BÀI TẬP, CÂU HỎI: 

 

Bao gồm các bài tập, câu hỏi mà sinh viên phải thực hiện hàng tuần, sinh viên cần chú ý 

kỹ thời gian hoàn thành dựa trên kế hoạch học tập 
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- KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ: 

 

Bao gồm các bài kiểm tra mà sinh viên phải thực hiện. Sinh viên cần chú ý kỹ thời gian hoàn 

thành dựa trên kế hoạch học tập 

- DIỄN ĐÀN: 

 

Đây là kênh giao tiếp để giảng viên, sinh viên đặt câu hỏi, thảo luận về các chủ đề liên quan 

môn học. 

4.2. DOWNLOAD KẾ HOẠCH HỌC TẬP và CÁC TÀI LIỆU 

Để tải về máy kế hoạch học tập và các tài liệu, sinh viên chỉ cần nhấp chuột vào mục tương ứng, 

tự động các tài liệu sẽ được tải về máy. 

4.3. DOWNLOAD CÂU HỎI, BÀI TẬP 

Để download câu trả câu hỏi, bài tập ta thực hiện như sau: 

Bước 1: Nhấp chọn câu hỏi, bài tập tương ứng, trong ví dụ này tôi sẽ thực hiện download Bài 

tập tuần 1: 
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Bước 2: Nhấp chọn biểu tượng file BT tuan 1 như hình: 

 

Khi đó, file sẽ được tự động tải về máy tính 

4.4. UPLOAD CÂU TRẢ LỜI, BÀI GIẢI 

Để upload câu trả lời, bài giải cho câu hỏi, bài tập ta thực hiện như sau: 

Bước 1: Nhấp chọn câu hỏi, bài tập tương ứng, trong ví dụ này tôi sẽ upload bài giải cho Bài 

tập tuần 1: 

 

Bước 2: Chọn ADD SUBMISSION 
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Bước 3:  Kéo thả File trả lời, bài giải vào khung tương ứng 

 

Bước 4: Chọn LƯU NHỮNG THAY ĐỔI 
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Lưu ý:  

- Trong một số trường hợp, dung lượng file quá lớn, sinh viên cần tách ra thành nhiều file 

- Có thể upload cùng lúc nhiều file 

4.5. THỰC HIỆN BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM 

Trong phần kiểm tra, đánh giá, các bài kiểm tra thường cho ở 2 dạng: Tự luận và Trắc nghiệm. 

Trong trường hợp bài kiểm tra là tự luận, sinh viên thực hiện upload bài làm của mình như 

hướng dẫn 3.4. Trong trường hợp là bài kiểm tra trắc nghiệm sinh viên thực hiện các bước như 

sau: 

Bước 1: Nhấp chọn vào bài kiểm tra tương ứng:  

 

Bước 2: Chọn BẮT ĐẦU KIỂM TRA 
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Bước 3: Chọn START ATTEMPT 

 

Bước 4: Sinh viên thực hiện bài kiểm tra 

 

Trong quá trình thực hiện bài kiểm tra, sinh viên cần lưu ý: 

- PREVIOUS PAGE: trở về trang trước 

- NEXT PAGE: Đến trang tiếp theo 
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- Quiz navigation: thực hiện chuyển nhanh đến câu hỏi, theo dõi câu hỏi đã được trả lời 

hay chưa 

- Thời gian còn lại: hiển thị thời gian còn lại để thực hiện bài kiểm tra 

Bước 5: Sau khi thực hiện xong bài kiểm tra, sinh viên chuyển về trang cuối cùng (bằng cách 

nhấp vào câu hỏi cuối trong Quiz navigation). Sau đó chọn FINISH ATTEMPT … 

 

Bước 6: Chọn NỘP BÀI VÀ KẾT THÚC: 

 

Trong trường hợp sinh viên muốn quay lại để chọn đáp án khác thì chọn RETURN ATTEMPT 

Bước 7: Tiếp tục chọn NỘP BÀI VÀ KẾT THÚC trong hộp thoại tiếp theo. 

 

 

4.6. SỬ DỤNG DIỄN ĐÀN 

Diễn đàn là kênh giao tiếp giữa giáo viên với sinh viên, giữa các học viên trong quá trình học 

tập. Sinh viên chỉ được phép trao đổi các nội dung liên quan môn học. Cách sử dụng diễn đàn 

như sau: 

Bước 1: Nhấp chọn vào diễn đàn mà giảng viên đề xuất: 
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Bước 2: Chọn THÊM MỘT CHỦ ĐỂ THẢO LUẬN MỚI để đặt câu hỏi thảo luận. Trong 

trường hợp sinh viên tham gia trả lời một chủ đề thảo luận đã có thì thực hiện bước 4 

 

Bước 3: Nhập tiêu đề, nội dung sau đó chọn GỬI BÀI VIẾT LÊN DIỄN ĐÀN 

 

Bước 4: Để tham gia theo luận một diễn đàn sẵn có, sinh viên nhấp chọn diễn đàn tương ứng: 

 

Bước 5: Chọn Phúc đáp như hình: 
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Bước 6: Nhập tiêu đề, nội dung sau đó chọn GỬI BÀI VIẾT LÊN DIỄN ĐÀN 

 

Bước 7: Trong kết quả hiển thị tiếp theo, sinh viên có thể chỉnh sửa, xóa hay tiếp tục trả lời 

trên chủ đề đang được thảo luận. 
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PHẦN 5:  VIDEO CONFERENCE - SỬ DỤNG DỊCH VỤ GOOGLE MEET 

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Gmail của trường 

Bước 2: Chọn vào Các ứng dụng của Google bên góc phải màn hình. Chọn Meet 

 

Bước 3: Chọn Tham gia hoặc bắt đầu cuộc họp 

 

Bước 4: Nhập mã cuộc họp do giảng viên cung cấp. Nhấn Tiếp tục để bắt đầu 
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Bước 5: Tham gia thảo luận theo yêu cầu giảng viên. 


