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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ 

http://baigiang.hmu.edu.vn 

 

Phòng Công nghệ Thông tin 

Trường Đại học Y Hà Nội 

 

I. ĐĂNG KÝ 

Bước 1: Sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Chorm hoặc IE để truy cập vào địa 

chỉ http://baigiang.hmu.edu.vn 

 

 

Bước 2: Đăng ký tài khoản 

Bạn chọn nút “Tạo tài khoản mới” trên ô Đăng nhập 

 

http://baigiang.hmu.edu.vn/
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Bước 3: Nhập các thông tin theo hướng dẫn 

 

 

Lưu ý: Bạn chỉ đăng ký được tài khoản bằng email do Nhà trường cung cấp: 

masinhvien@daihocyhanoi.edu.vn  

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, bạn chọn nút “Tạo tài khoản mới”. 

Nhập Tên đăng nhập 

Nhập Mật khẩu 

Nhập địa chỉ email do Nhà trường cung cấp 

Nhập lại địa chỉ email 

Nhập Họ, Đệm, Tên 

Nhập thành phố 
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Bạn sẽ nhận được thông báo của hệ thống việc đăng ký đã thành công, bạn bấm 

nút “Tiếp tục” để kết thúc bước đăng ký tài khoản. 

 

Bước 4: Kích hoạt tài khoản 

Bạn cần đăng nhập vào email đã đăng ký tại bước 3 để kiểm tra email của mình. 

Bạn sẽ nhận được email thông báo đăng ký tài khoản thành công và một liên kết 

để kích hoạt tài khoản của bạn. 

 

 

II. GHI DANH CÁC KHÓA HỌC 

Sau khi đăng ký và kích hoạt tài khoản thành công. Bạn thực hiện theo các bước 

sau: 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống 

Nhập tên đăng nhập vào ô Kí danh và mật khẩu vào ô Mật khẩu sau đó click 

vào nút “Đăng nhập” 

Click liên kết để 

kích hoạt tài khoản 
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Nếu bạn quên mật khẩu thì chuyển sang phần IV “Khôi phục mật khẩu” để 

xem các bước thực hiện. 

Bước 2: Chọn các khóa học trong danh sách của hệ thống 

Tại màn hình danh sách khóa học, bạn hãy chọn vào khóa học bạn tham gia và 

bấm chọn nút “Enrol me” để ghi danh vào khóa học 

 

 

Nhập Tên đăng nhập 

Nhập Mật khẩu 
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Bước 4: Tại màn hình chính của khóa học gồm các nội dung: các thông tin của 

khóa học, nội dung bài giảng, slide/handout bài giảng, tài liệu tham khảo, bài tự 

kiểm tra lượng giá,…Để xem các nội dung, bạn bấm chọn vào các nội dung 

trong khóa học. 

 

 

III. CẬP NHẬT THÔNG TIN - THAY ĐỔI MẬT KHẨU 

1. Cập nhật thông tin cá nhân 

Bước 1: 

Cập nhật thông tin cá nhân, bạn di chuột vào tên tài khoản (phía trên bên phải 

màn hình), chọn Tùy chọn -> Sửa hồ sơ cá nhân để sửa lại thông tin cá nhân. 
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Bước 2: Bạn cập nhật các thông tin cá nhân theo hướng dẫn và bắt buộc phải 

nhập “Mã sinh viên” và mục Thông tin bắt buộc và bấm chọn “Cập nhật hồ 

sơ” 
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2. Thay đổi mật khẩu 

Bước 1:  

Bạn di chuột vào tên tài khoản (phía trên bên phải màn hình), chọn Tùy chọn -> 

Đổi mật khẩu 

 

Bước 2:  

Màn hình đổi mật khẩu xuất hiện. Nhập lại mật khẩu cũ và 2 lần mật khẩu mới (ít 

nhất là 8 kí tự theo hướng dẫn của hệ thống) sau đó chọn Lưu những thay đổi 

 

 

IV. KHÔI PHỤC MẬT KHẨU 

Khi bạn quên mật khẩu truy nhập vào hệ thống, bạn thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Tại giao diện chính của hệ thống 

 

Chọn nút “Quên mật khẩu” ở ô Đăng nhập.  
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Bước 2:  

Nhập địa chỉ email bạn đã đăng ký tài khoản, chọn nút Tìm kiếm 

 

 

Chọn nút “Tiếp tục”, hệ thống sẽ gửi đến địa chỉ email thông tin về mật khẩu 

mới. 

 

Bước 3: Mở hộp thư điện tử để nhận email hướng dẫn lấy lại mật khẩu. 

 

Bạn bấm chọn đường link và nhập lại mật khẩu mới 2 lần.  
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Chọn Lưu những thay đổi để hoàn tất việc lấy lại mật khẩu. 

 


