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Hot line: Ms Huyền 0914921789 
 

 

1. Đăng nhập tài khoản 

Sinh viên vào trang sv.dhcnhn.vn 

 

2. Khảo sát 

Sinh viên đăng nhập trang sinh viên, hệ thống hiển thị link yêu cầu khảo sát  

 

Nhấn vào đường link để chọn mục khảo sát 

 

Tên đăng nhập: 

KHA+Mã SV của trường ĐHKTQD 
 

Mật khẩu (Mặc định ban đầu): 

123456 
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3. Tiện ích 

Để thực hiện chức năng này, chọn   Thông báo từ 

nhà trường hệ thống hiển thị danh sách thông báo của nhà trường 

 

4. Chia sẻ thông tin 

4.1. Chia sẻ trong lớp 

Hệ thống cung cấp chức năng cho phép các thành viên trong lớp trao đổi thông 

tin, các thông tin được chia sẻ được hiển thị trên Bảng tin của nhóm. 

Để    chia    sẻ    thông    tin    cho    các    thành    viên    cùng    lớp chọn 

   Chia sẻ trong lớp 

 

Nhập nội dung muốn chia sẻ vào ô trắng tương ứng sau đó nhấn , các 

thành viên trong lớp sẽ xem được những chia sẻ của bạn trên Bảng tin. 
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4.2. Chia sẻ với nhà trường 

Hệ thống cung cấp công cụ giải đáp trực tuyến thắc mắc của sinh viên, sinh viên có thể 

gửi câu hỏi bằng cách chọn biểu tượng 

   Chia sẻ với nhà trường 

 

Sinh viên đặt câu hỏi tới nhà trường tại ô trắng tương ứng sau đó nhấn , cán bộ 

nhà trường sẽ trả lời mọi thắc mắc của sinh viên. 

5. Thông tin cá nhân 

5.1. Cập nhật thông tin in bằng 

Chọn biểu tượng   Cập nhật thông tin sinh viên, giao diện 

cập nhật thông tin cá nhân sinh viên hiển thị như sau: 

 

Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, nếu có sai sót sinh viên chỉnh sửa lại thông tin 

của mình trên hệ thống sau đó nhấn .  
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5.2. Đổi mật khẩu 

 

Để thực hiện chức năng này chọn biểu tượng  

Đổi mật khẩu, hệ thống hiển thị giao diện sau: 

 

Sinh viên nhập các thông tin Mật khẩu cũ, Mật khẩu mới, Xác nhận mật khẩu 

mới và nhấn . Trong lần đăng nhập sau, sinh viên đăng nhập tài khoản 

bằng mật khẩu mới vừa thay đổi. 

Hệ thống thông báo cập nhật mật khẩu thành công! 

 

5.3. Danh sách giấy tờ hồ sơ 

Sinh viên trường liên kết không cần thực hiện nội dung này 

5.4. Đăng ký Quân tư trang 

 Sinh viên học trực tuyến không cần thực hiện nội dung này 

6. Giáo dục QP&AN Online 

Chọn biểu tượng  giao diện hiển thị như sau: 

 

 

Sinh viên tham gia học trực tuyến trên Hệ thống giảng dạy Giáo dục QP&AN Online 

(Có hướng dẫn cụ thể kèm theo) 
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7. Thi GDQP&AN Online 

Chọn biểu tượng  giao diện hiển thị như sau: 

 

 
8. Thời khóa biểu 

Xem lịch giảng dạy 

Sinh viên xem lịch giảng dạy của các học phần sinh viên đã đăng ký. Chọn biểu tượng 

  Xem lịch giảng dạy, hệ thống hiển thị giao diện sau: 

 

 

Nhấn tại vị trí lớp học phần, hệ thống hiển thị chi tiết lịch giảng dạy của học 

phần được chọn 
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9. Theo dõi lịch thi 

9.1. Kế hoạch thi 

 

Hệ thống cung cấp chức năng tra cứu thông tin kế hoạch thi theo lớp độc lập, chọn biểu 

tượng   Kế hoạch thi, hệ thống hiển thị giao diện cho phép 

tra cứu như sau: 

 

 

Cách 1: Nhập Mã lớp độc lập muốn tra cứu sau đó nhấn , hệ 

thống sẽ hiển thị thông tin kế hoạch Ngày thi, Ca thi, … của mã lớp độc lập đó. 

Cách 2: Trong Danh sách môn học và mã lớp độc lập nhấn trực tiếp vào Mã lớp 

độc lập hoặc Môn học muốn tra cứu, hệ thống cũng hiển thị các thông tin kế 

hoạch Ngày thi, Ca thi… của mã lớp độc lập đó. 

9.2. Lịch thi 

Để thực hiện chức năng này chọn biểu tượng 

 Lịch thi, hệ thống hiển thị lịch thi cụ thể/ 

10. Theo dõi kết quả học tập 

10.1. Kết quả học tập 

Để     xem     kết     quả     học     tập     các     môn     chọn     biểu  tượng 

   Kết quả học tập, hệ thống hiển thị ngay sau khi kết thúc môn 



Tài liệu hướng dẫn 

TÀI KHOẢN SINH VIÊN 

Page 7 

 

 



Tài liệu hướng dẫn 

TÀI KHOẢN SINH VIÊN 

Page 8 

 

 

 

 

 

10.2. Kết quả thi 

 

Chọn biểu tượng   Kết quả thi hệ thống hiển thị 

điểm thi của các môn sinh viên đã tham gia thi như hình bên dưới: 
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•  để hoàn thành. 


