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

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

Phiên bản 2.0 (tài liệu sử dụng nội bộ) 

 

Mục lục bao gồm: 

1. Đăng nhập  

2. Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân 

3. Lấy lại mật khẩu 

4. Các thao tác trên khoá học 

a. Xem thông tin chung 

b. Thông tin của một học phần 

c. Xem và nộp bài tập 

d. Hội thoại với giảng viên 

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

a. Yêu cầu bắt buộc khi sử dụng dịch vụ 

b. Đăng ký tài khoản Gmail 

c. Đăng nhập vào dịch vụ 

d. Nhận mã phòng học và gửi yêu cầu tham gia 

e. Tham gia học trực tuyến 

f. 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 sinh viên) 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. 

 

 



 3/14 

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: *, -, # … 

Lưu ý: Mật khẩu là thứ rất dễ quên, nên  cần ghi chú lại mật khẩu khi thay đổi. 

2. Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân 

 

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

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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- Có một vài thông tin cá nhân như địa chỉ thư điện tử (Email address) hoặc ảnh đại 

diện cần được cập nhật lại. 

Lưu ý: Sinh viên cần thiết phải cập nhật lại email address cá nhân, vì email khi 

khởi tạo là email không có thật. Email này sẽ giúp sinh viên tự khôi phục lại mật 

khẩu về sau khi lỡ đánh mất. 

Khi chọn thay đổi email address, có một thư điện tử sẽ được gửi đến địa chỉ email 

mới yêu cầu sinh viên xác nhận việc thay đổi email. 

 
Nhấn vào đường link bên trên để xác nhận việc đổi email. 

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

3. Lấy lại mật khẩu 

Bước 1: Chọn vào chức năng Forgotten your username or password? 

Bước 2: Tìm kiếm tên tên đăng nhập (username) cần lấy lại mật khẩu, chọn Search 
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Bước 3: Chọn Continue để tiếp tục lấy lại mật khẩu, sẽ có 1 email chứa 1 đường 

link giúp người dùng định lại mật khẩu mới được gửi đến địa chỉ email của người 

dùng (địa chỉ này nhất thiết phải được cập nhật từ mục 2 của tài liệu này) 

 
Bước 4: Mở email click vào đường link để đi đến giao diên định lại mật khẩu mới 

và chọn lưu lại những thay đổi.  

Lưu ý: đường link khởi tạo lại mật khẩu chỉ có hiệu lực 30p từ lúc được gửi đi. 

4. Các thao tác trên khoá học  

a. Xem thông tin chung 

 
1. Menu navigator: các chức năng sinh viên có thể sử dụng 
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2. Các học phần (courses) mà sinh viên đã đăng ký học.  

3. Các thông báo từ các giảng viên theo từng học phần 

4. Các chức năng hỗ trợ: 

- Chức năng chuyển đổi ngôn ngữ trên giao diện ( hiện chức năng việt 

hoá đang được phát triển nên chưa được hoàn thiện) 

-  Chức năng tán ngẫu (Chat) với các người dùng khác. 

- Thông tin lưu ý (notification) người dùng, số lượng thông tin lưu ý sẽ 

được hiện bên trên nếu có. 

b.  Thông tin của một học phần 

- Chọn vào một học phần để học.  

- SV nên tải các tập tin bài giảng về máy cá nhân để học trước giờ giảng. 

c.  Xem và nộp bài tập  

Bước 1: SV vào một thông báo bài tập để xem nội dung yêu cầu 
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Bước 2: Xem yêu cầu và mẫu bài tập  

Bước 3: SV tải tập tin mẫu về làm bài tập 

Bước 4: Sinh viên nộp bài tập bằng cách tải tập tin bài tập đã làm, sinh viên cần 

lưu ý ngày hết hạn nộp bài (Due date), chọn Add submission để nộp bài. 

 

 
Bước 5: Tải tập tin bài nộp, lưu ý tập tin nộp bài đã được giảng viên quy định 

dạng (doc/ docx), nên SV không thể nộp các loại tập tin khác. Chọn Save để 

nộp bài tập. 
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Bước 6: Xem lại thông tin đã nộp bài. 

 

 
Giảng viên kiểm tra sinh viên nộp bài đúng giờ. 

d.  Hội thoại với giảng viên thông qua công cụ Chat 
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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 

- Sinh viên tham gia sử dụng dịch vụ Google Meet chỉ cần email dạng 

__@gmail.com 

- Máy tính của sinh viên tối thiểu cần có loa, nếu tốt hơn thì có thêm camera, Loa 

(khuyến nghị nên dùng headphone để tránh nhiễu âm) và microphone. 

b. Tạo địa chỉ gmail 

Nhiều người có thể thắc mắc về sự khác biệt giữa tài khoản Google và tài khoản Gmail. 

Chúng không nhất thiết phải giống nhau. Vấn đề là bạn được phép tạo tài khoản Google bằng 

tài khoản email hiện có của mình. Đó không phải là tài khoản Gmail mà là tài khoản cho phép 

bạn truy cập vào một số dịch vụ của Google. Mặt khác, nếu bạn tạo tài khoản Gmail, tài khoản 

đó sẽ tự động trở thành tài khoản Google của bạn với quyền truy cập vào tất cả các dịch vụ 

của Google bằng id (username) và mật khẩu đó. Vì vậy, về cơ bản, tài khoản Gmail luôn là 

Tài khoản Google, nhưng Tài khoản Google không phải là tài khoản Gmail nếu bạn đang sử 

dụng một email khác với username@gmail.com. 

Vì vậy, làm thế nào để bạn tạo một tài khoản Gmail? 

.   
Khởi tạo 1 tài khoản gmail 

Mở trang web https://www.gmail.com 

Chọn vào nút “Create an account” 

Điền đầy đủ các thông tin trong mẫu đăng ký tài khoản.  
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Chọn next để cung cấp thông tin cá nhân, lưu ý nhập một tài khoản email (recovery 

email address) dự phòng trường hợp quên mật khẩu, có thể phục hồi mật khẩu gmail thông 

qua email này.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chọn next để xác nhận quá trình tạo tài khoản gmail bằng 1 mật khẩu OTP được gửi 

qua số điện thoại của người dùng (vì vậy người dùng hãy cung cấp số điện thoại thật). Sau 

khi điền số điện thoại ngừoi dùng hãy chọn send để gửi OTP password đến tài khoản vừa 

đăng ký. 

Người dùng không nhất thiết phải xác nhận bằng điện thoại và có thể bỏ qua bước này, 

tuy nhiên để hợp thư và thông tin trao đổi trong thư sau này được an toàn, việc thiết lập số 

điện thoại gắn liền với gmail là vô cùng cần thiết. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nhập thông tin trong quá trình đăng ký gmail 

Xác nhận quá trình đăng ký bằng OTP thông qua điện thoại 
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Sau khi nhận được dãy số gồm 6 ký tự số trên điện thoại người dùng hãy nhập ngược 

vào hộp thoại Verify your phone number để xác nhận và chọn I agree để hoàn tất quá trình 

đăng ký 1 gmail. 

 
 

c. Đăng nhập vào dịch vụ 

Mở trình duyệt web và đăng nhập vào tài khoản ___@gmai.com (GM) 

(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 dịch vụ GM 

- Lưu ý: có thể sử dụng GM App trên điện thoại di động (cần tải app trước khi sử 

dụng)  
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Bước 1: chọn use a meeting code để tham gia vào một phòng họp. 

 
 

 

 

 
 

Bước 2: nhận mã phòng học trực 

tuyến từ giảng viên thông qua chức 

năng Chat của Moodle 

(hoctructuyen.sgu.edu.vn) 
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d. Nhận mã phòng học và gửi yêu cầu tham gia 

 
Nhấn Ask to join để gửi yêu cầu xin vào phòng học đến giảng viên. 

Chờ giảng viên chấp nhận yêu cầu của SV. Sau khi giảng viên chọn Admit sinh 

viên được thêm vào phòng học trực tuyến. 

 
e. Tham gia học tập trực tuyến  

Khuyến nghị sinh viên nên sử dụng headphone và hạn chế sử dụng micro để 

tránh nhiễu. Vì một phòng có rất nhiều sinh viên tham gia học. 

Bước 3: Nhập mã để tham gia 

vào phòng học.  
Bước 4: Chọn Continue để qua 
bước tiếp 
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f. Tắt dịch vụ hội thoại trực tuyến  

Log out (đăng xuất) khỏi tài khoản  ___@gmail.com 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. 


