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1. Đăng nhập hệ thống, thiết lập tài khoản 

- Học viên truy cập vào hệ thống từ địa chỉ: http://lms.tnue.edu.vn/ 

- Bấm vào nút đăng nhập ở góc trên cùng bên phải. 

 

- Nhập tên đăng nhập và mật khẩu. 

http://lms.tnue.edu.vn/
http://lms.tnue.edu.vn/
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- Sau khi đăng nhập xong, giao diện hệ thống như sau: 

 

 

http://lms.tnue.edu.vn/
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- Học viên tiến hành thiết lập lại các thông tin liên quan cho tài khoản như: đặt lại mật 

khẩu, thiết lập ảnh đại diện, địa chỉ email, múi giờ hiển thị, … 

- Lưu ý: để bảo đảm an toàn thông tin, việc đặt lại mật khẩu ngay từ lần truy cập đầu tiên 

là điều bắt buộc đối với học viên. Để đặt lại mật khẩu, bấm vào biểu tượng người dùng 

phía trên cùng bên phải, chọn mục “Hồ sơ”: 

 

- Sau đó học viên chọn mục "Sửa hồ sơ cá nhân"  

 

- Giao diện mục “Tùy chọn”. 

http://lms.tnue.edu.vn/
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- Sinh viên, học viên chọn “Đổi mật khẩu”, tiến hành nhập vào mật khẩu hiện tại và 

mật khẩu mới (có xác nhận lại) và bấm lưu để thay đổi: 

 

 

2. Tham gia vào các học phần đã đăng ký 

- Sau khi đăng nhập học viên vào menu “Nhà của tôi” để xem danh sách các học phần đã 

đăng ký học trên hệ thống. 

- Tiến hành lựa chọn học phần cần tương tác từ danh sách hiển thị 

http://lms.tnue.edu.vn/
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- Truy cập vào học phần để thực hiện các nội dung học tập: 

 

- Sinh viên, học viên có thể xem được toàn bộ nội dung của môn học đã được giáo viên 

đưa lên: các bài học, bài tập, tài liệu học tập, các đề thi, các yêu cầu của giáo viên, … 

http://lms.tnue.edu.vn/
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3. Làm bài tập Giáo viên giao 

- Sinh viên, học viên bấm vào biểu tượng bài tập   để xem bài tập về nhà 

được giáo viên gửi. Sinh viên, học viên có thể xem được các thông tin tổng quan về bài 

tập: nội dung bài tập, trạng thái nộp bài (đã nộp hay chưa, đã được chấm điểm chưa, hạn 

chót nộp bài, thời gian còn lại để có thể nộp bài, có thể soạn chú thích nội dung nộp bài 

để giáo viên có thể nắm thêm thông tin): 

 

http://lms.tnue.edu.vn/
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- Sinh viên, học viên tải file bài tập giáo viên làm về và làm bài tập theo thời hạn (hạn 

chót) giáo viên giao. Làm xong sinh viên, học viên bấm vào nút “Nộp bài tập” để tiến 

hành nộp bài: upload các file đính kèm và bấm lưu để nộp bài. 

 
 

- Sau khi nộp bài tập, giao diện như hình dưới. Sinh viên có thể xem được các thông tin 

về bài tập đã nộp, có thể sửa lại hoặc xóa bài đã nộp nếu chưa hết hạn nộp: 

 
 

4. Làm bài thi, bài kiểm tra 

http://lms.tnue.edu.vn/
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- Học viên chọn đề thi hoặc bài kiểm tra cần làm từ nội dung môn học. Như ví dụ là bài 

“Kiểm tra năng lực”. Có thể xem thông tin tổng quan về đề thi: thời gian bắt đầu và kết 

thúc việc có thể thực hiện thi, thời gian thi, cách thức chấm điểm. Bấm nút “Bắt đầu 

kiểm tra” để thực hiện bài thi. 

 

- Giao diện sau khi bấm nút Bắt đầu kiểm tra: 

 

- Hệ thống sẽ hỏi sinh viên, học viên có muốn thi ngay không. Bấm nút Bắt đầu làm bài 

để tiến hành thi: 

http://lms.tnue.edu.vn/
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- Sau khi hoàn thành bài thi hoặc bất cứ khi nào muốn nộp bài thi, bấm nút “Kết thúc làm 

bài”. Hệ thống sẽ tổng hợp thông tin làm bài và cho phép quay lại tiếp tục thi nếu còn thời 

gian khi sinh viên, học viên bấm nút "Trở lại làm bài". Sinh viên bấm nút “Nộp bài và 

kết thúc” để kết thúc quá trình thi. Lúc này sinh viên sẽ không thể can thiệp được vào bài 

thi đã làm ngay cả khi vẫn còn thời gian làm bài. 

 

 

http://lms.tnue.edu.vn/
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- Khi bấm “Nộp bài và kết thúc”, sinh viên, học viên cần xác nhận thông tin một lần 

nữa: 

 

- Sinh viên có thể xem lại Kết quả làm bài thi: 

 

 

5. Xem điểm bài kiểm tra, bài thi 

http://lms.tnue.edu.vn/
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- Trên menu bên trái, sinh viên, học viên chọn mục “Điểm số” để xem thông tin về điểm 

thi hoặc điểm kiểm tra: 

 

http://lms.tnue.edu.vn/

