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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING DÀNH CHO GIẢNG VIÊN 

(https://hoctructuyen.sgu.edu.vn) 

Phiên bản 1.0 (tài liệu sử dụng nội bộ) 

 

Mục lục bao gồm: 

1. Đăng nhập  

2. Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân 

3. Các thao tác trên khoá học 

a. Chỉnh sửa thông tin khoá học 

b. Kết nạp sinh viên vào khoá học 

c. Đăng tải bài giảng  

d. Đăng tải thông báo 

e. Tạo nhóm trong khoá học 

4. Sử dụng công cụ trò chuyện với sinh viên 

5. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ hội thoại trực tuyến  

a. Yêu cầu bắt buộc khi sử dụng dịch vụ 

b. Đăng nhập vào dịch vụ 

c. Kiểm tra thiết bị 

d. Phát sinh mã phòng  

e. Truyền tải mã đến sinh viên  

f. Cho phép sinh viên được phép vào phòng trực tuyến 

g. Chia sẻ màn hình bài giảng 

h. Quản trị chức năng hình ảnh và âm thanh 

i. Tắt dịch vụ hội thoại trực tuyến 

6. Đăng xuất 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. Đăng nhập   

Truy cập vào website https://hoctructuyen.sgu.edu.vn 

Bước 1: Nhập tên đăng nhập (username = Mã GV) và mật khẩu (password)  

 
Bước 2: Chọn đăng nhập (Log in) để vào hệ thống  

Lưu ý: Nếu là lần đầu đăng nhập vào hệ thống, người sử dụng bắt buộc phải định lại 

mật khẩu của mình. 

 

Mật khẩu mới bắt buộc phải ít nhất 8 kí tự, trong đó : có ít nhất 1 kí tự số, ít nhất 1 kí 

tự hoa, ít nhất 1 kí tự thường và có ít nhất 1 kí tự đặc biệt chẳng hạn như: *, -, # … 
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2. Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân 

 

 
Bước 3: Chọn Edit profile để vào phần chỉnh sửa hồ sơ cá nhân của mình 

- Có một vài thông tin cá nhân chẳng hạn như email hoặc ảnh đại diện cần được 

cập nhật lại. 

- Sau khi cập nhật hãy nhấn Update profile để lưu lại những thay đổi. 

3. Các thao tác trên khoá học 

Bước 1: click vào tên 
người dùng ở góc trên 
bên phải cửa sổ 
 
Bước 2: Chọn profile để 
chỉnh sửa thông tin cá 
nhân. 
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a. Chỉnh sửa thông tin khoá học 

Vì các khoá học (Course) và giảng viên phụ trách khoá học được đưa vào hệ thống 

một cách tự động, nên đa số thông tin khoá học được định bằng năm học + học 

kỳ + mã học phần + nhóm. Thông tin này tương đối khó nhớ, giảng viên có thể 

chủ động thay đổi nó. 

 
Bước 1: Chọn My courses / 202028410460202 để vào cửa sổ thay đổi thông tin 

khoá học. 

 
Bước 2: Click vào hình bánh răng ở góc trên bên phải và chọn mục Edit setting  
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Bước 3: Hãy cập nhật những thông tin cần thiết và chọn Save and display ở cuối 

màn hình để lưu lại những thay đổi. 

 
b. Kết nạp sinh viên vào khoá học 

Đa phần sinh viên tham gia trong khoá học thuộc giảng viên phụ trách đã được 

thiết lập bằng cơ sở dữ liệu do phòng đào tạo cung cấp. Tuy nhiên vì một lý do 

nào đó sinh viên không có trong khoá học, giảng viên có thể chủ động ghi danh 
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sinh viên này vào khoá học của mình (điều kiện là thông tin của sinh viên đã có 

trong hệ thống) 

Bước 1: Chọn khoá học mình cần ghi danh cho sinh viên vào mục Participants 

 
Bước 2 : Chọn Enrol users để bắt đầu ghi danh cho sinh viên vào khoá học 
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Bước 3: Select users có thể tìm kiếm sinh viên cần ghi danh bằng mã số sinh viên  

Có thể tiến hành chọn nhiều sinh viên một cách tuần tự để được 1 danh sách sinh 

viên cần ghi danh. 

 
Bước 4: thiết lập vai trò sinh viên khi ghi danh (assign role : student) 



 

 8/23 

Bước 5: chọn Enrol selected users and cohorts để ghi danh cho danh sách bên 

trên sinh viên. 

c. Đăng tải bài giảng  

Trở về khoá học  cần đăng bài giảng 

Bước 1: Click vào hình bánh răng ở góc trên bên phải và chọn mục Turn 

editing on 

 
Bước 2: Chọn biểu tượng edit (biểu tượng bút chì) sau mỗi tuần để thay đổi 

thông tin  

Bước 3: Nhập tiêu đề của tuần học 
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Bước 4: chọn Edit ở góc phải Tuần học để thay đổi nội dung  

Bước 5: nhập tóm tắt nội dung của tuần học 

 
Bước 6: chọn save changes để lưu lại nội dung. 

 

Bước 7: chọn add an activity or resource để thêm một tập tin bài giảng. 
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Bước 9:  nhập thông tin tập tin bài giảng  

Bước 10: chọn biểu tượng đăng tải tập tin.  

 

Trong phần này có rất nhiều tài 

nguyên có thể sử dụng để thêm 

vào bài giảng như :  

o Bài kiểm tra dạng trắc 

nghiệm (Quiz) 

o Bài tập cần nộp trực tuyến 

(Assignment) 

o Diễn đàn (Forum) 

o V…v...  

Tuy nhiên tài liệu này chỉ đề cập 

đến tập tin bài giảng (File) 

Bước 8: Chọn File và nhấn add 
để thêm tập tin 
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Bước 11: Chọn tập tin cần đăng tải (attachment) và chọn upload this file 

 
Bước 12: cuối cùng chọn Save and return to course để kết thúc việc thêm tài 

liệu cho 1 tuần giảng 
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d. Đăng tải thông báo học tập: 

Trở về khoá học  cần đăng thông báo 

Bước 1: Click vào hình bánh răng ở góc trên bên phải và chọn mục Turn 

editing on 

 
Bước 2: Trong phần Announcements chọn add an activity or resource 

 
Bước 3: chọn assignment để đăng tải 1 thông baó học tập 
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Bước 4: nhập nội dung của thông báo 

Bước 5: thiết lập chế độ thông báo học tập không yêu cầu nộp bài và tính 

điểm trong thông báo 
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Bước 6: Lưu lại và trở về màn hình khoá học 
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e. Tạo nhóm trong khoá học 

 

 
Bước 3: nhập thông tin cho nhóm, à chon save changes để lưu.

 

Bước 1: Chọn participants và click vào 

hình bánh răng ở góc trên bên phải và 

chọn mục Groups  

 

Bước 2: Chọn Create group để tạo nhóm 
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Bước 4: chọn add/remove users để bắt đầu thêm thành viên cho nhóm. 

 
Bước 5: Chọn thành viên nhóm, sử dụng nút add/remove để thêm và bớt 

thành viên trong nhóm 

 
4. Sử dụng công cụ trò chuyện với sinh viên 

Cách 1: Có thể dùng chức năng chat để trao đổi với từng sinh viên hoặc trao đổi 

theo nhóm (group đã tạo sẵn bên trên)  

Thông điệp trao đổi giữa giảng viên và sinh viên sẽ được lưu lại. 
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Cách 2: Gửi thông điệp đến toàn thể sinh viên trong lớp  

- Bước 1: Chọn select all để đánh dấu toàn bộ sinh viên sẽ gửi thông điệp 

- Bước 2: Chọn send a message 

 
Bước 4: nhập nội dung thông điệp và gửi (send message) thông điệp đến sinh viên 

đã chọn 
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Lưu ý: cách 2 sẽ được thực hiện lại để gửi mã phòng hội thoại khi sử dụng dịch vụ 

video call trực tuyến. 
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5. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ hội thoại trực tuyến  

a. Yêu cầu bắt buộc khi sử dụng dịch vụ 

- Mỗi giảng viên khi muốn sử dụng dịch vụ Google Meet (GM) cần có 1 tài khoản 

email dạng __@sgu.edu.vn 

- Sinh viên tham gia sử dụng dịch vụ GM chỉ cần email dạng __@gmail.com 

- Máy tính của giảng viên cần có trang bị camera, Loa (khuyến nghị nên dùng 

headphone để tránh nhiễu âm) và microphone. 

- Máy tính của sinh viên chỉ tối thiểu cần có Loa (cũng khuyến nghị nên dùng 

phone). 

b. Đăng nhập vào dịch vụ 

Mở trình duyệt web và đăng nhập vào tài khoản ___@sgu.edu.vn 

(khuyến nghị chỉ nên dùng trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox phiên bản 

mới nhất có thể) 

 Sử dụng đường dẫn : https://meet.google.com/_meet để vào ịch vụ GM 

 

Bước 1: chọn join or start a meeting để tạo một phòng họp. 
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c. Kiểm tra thiết bị 

 
Trường hợp 1 cho thấy máy tính đã có đủ kết nối camera và microphone. 

Nếu máy tính hiện tại không kết nối Meet sẽ thông báo như hình bên dưới. 

(trường hợp này do máy tính thiếu camera) 

 

Bước 2: Nhập tên hiển thị trong cuộc 

họp.  

Bước 3: Chọn Continue để qua bước tiếp 
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d. Phát sinh mã phòng họp 

Bước 1: chọn join meeting để hiển thị mã phòng họp 

 
Bước 2: 

 
e. Truyền tải mã đến sinh viên  

Sử dụng cách 2 trong mục “Sử dụng công cụ trò chuyện với sinh viên” của 

Moodle để gửi thông điệp với nội dung mã phòng họp cho tất cả sinh viên 

đang học. 

 

Bước 2: Chọn copy hết 

đoạn mã “umk-cavp-

hnu”.  

-Hoặc chọn copy nguyên 

đường dẫn của dịch vụ 

https://meet.google.com/ 

umk-cavp-hnu 

-Hoặc chọn nút Copy 

joining info 
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f. Cho phép sinh viên được phép vào phòng trực tuyến: 

 Chọn admit để cho phép sinh viên tham gia vào phòng họp 

 

g. Chia sẻ màn hình bài giảng 

Trong cửa sổ đang trực tuyến, hãy chọn Present now/ a window để chia sẻ 

màn hình giảng dạy trên máy tính (power point) 

 

h. Quản trị chức năng hình ảnh và âm thanh 
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Giảng viên có thể tắt hình ảnh và âm thanh được truyền về từ máy tính của 

sinh viên để tránh gây nhiễu âm thanh. Vì âm thanh sinh viên gửi về có thể lại 

được ghi vào microphone của giảng viên và phát lại bên đầu bên sinh viên. 

i. Tắt dịch vụ hội thoại trực tuyến  

Log out (đăng xuất) khỏi tài khoản  ___@sgu.edu.vn khi kết thúc buổi học. 

6. Đăng xuất 

 Bước 1: click vào tên 
người dùng ở góc trên 
bên phải cửa sổ 
 
Bước 2: Chọn log out 
để đăng xuất khỏi hệ 
thống. 


