
PHẦN 1: HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP LMS 

TRÊN MÁY TÍNH VÀ ĐIỆN THOẠI 

 

Sinh viên đã có tài khoản Office 365 do Học viện Phụ nữ Việt Nam cấp có 

thể đăng nhập được vào hệ thống LMS của Học viện. 

Tài khoản email của sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam có dạng 

<mã sinh viên>@hpn.edu.vn. Trong đó: <mã sinh viên> là một chuỗi ký 

tự mã số sinh viên. 

Ví dụ 1: Sinh viên có mã số sinh viên là 2177610076 thì email tài khoản 

Office 365 của sinh viên đó là 2177610076@hpn.edu.vn 

Ví dụ 2: Sinh viên có mã số sinh viên là LT21761001 thì email tài khoản 

Office 365 của sinh viên đó là LT21761001@hpn.edu.vn 

Lưu ý: Nếu sinh viên quên mật khẩu đăng nhập tài khoản email Học viện, 

vui lòng liên hệ Trung tâm Công nghệ thông tin - Thư viện để được hỗ trợ. (ĐT 

trong giờ hành chính: 024.37755778 hoặc Zalo: 0986066460). 

Dưới đây là các bước thực hiện đăng nhập LMS trên máy tính và điện thoại. 

1.1. Đăng nhập trên máy tính 

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: http://lms.hvpnvn.edu.vn. Bấm nút Login màu 

đỏ ở góc trên bên phải. 

 

Hình 1.1. Giao diện trang chủ LMS của Học viện 



Bước 2: Sau khi bấm nút Login, màn hình hiển thị giao diện đăng nhập. Sinh 

viên bỏ qua phần đăng nhập ở phía bên tay trái (phần gạch chéo trong hình 

1.2). Click vào nút HVPNVN EMAIL để đăng nhập với tài khoản email của Học 

viện. 

 

Hình 1.2. Giao diện đăng nhập LMS trên máy tính 

Bước 3: Nhập email sinh viên vào ô Email, phone or Skype. 

 

Hình 1.3. Giao diện đăng nhập vào tài khoản Office 365 

Bước 4: Sau khi nhập email xong, bấm Next, hệ thống sẽ chuyển đến phần 

nhập mật khẩu. 



 

Hình 1.4. Giao diện nhập mật khẩu 

Bước 5: Nhập mật khẩu xong, sinh viên bấm Sign in. 

Có 2 trường hợp xảy ra: 

Trường hợp 1: Sinh viên đã đăng nhập hệ thống LMS trước đó. Trong 

trường hợp này, hệ thống sẽ chuyển sang trang chủ LMS (như Hình 1.5). 

 

Hình 1.5. Giao diện hệ thống LMS sau khi đăng nhập 

Trường hợp 2: Đối với sinh viên đăng nhập lần đầu: Sau khi đăng nhập 

xong, hệ thống tự động chuyển sang trang giao diện cập nhật hồ sơ (như Hình 

1.6). Sinh viên không chỉnh sửa các nội dung trong mục Thông tin chung, chỉ cần 



kéo xuống dưới cùng và bấm nút Cập nhật hồ sơ (Update profile) để kích hoạt sử 

dụng LMS. 

 

Hình 1.6. Giao diện cập nhật hồ sơ trên LMS 

Bước 6: Kiểm tra thông tin tài khoản sau khi đăng nhập. 

Sau khi đăng nhập, sinh viên cần kiểm tra thông tin tài khoản xem mình đã 

đăng nhập đúng chưa. Kiểm tra bằng cách: 

+ Bấm vào avatar, chọn View profile (như Hình 1.7). 

+ Xem thông tin cá nhân ở phía bên trái màn hình. 

+ Nếu không đúng tên của mình, sinh viên đăng xuất tài khoản hiện tại (bấm 

vào nút Log out Office 365) và đăng nhập lại. 



 

Hình 1.7 



1.2. Đăng nhập trên điện thoại 

Bước 1: Mở trình duyệt Chrome trên điện thoại di động. 

Bước 2: Vào trang lms.hvpnvn.edu.vn. Bấm nút Login màu đỏ. 

Bước 3: Bỏ qua phần đăng nhập (phần gạch chéo trong Hình 1.8). Sinh viên 

kéo xuống dưới và bấm nút HVPNVN EMAIL màu xám. 

 

Hình 1.8. Giao diện đăng nhập LMS trên điện thoại 

Bước 4: Nhập email sinh viên vào ô Email, phone or Skype. 

 

Hình 1.9. Giao diện đăng nhập vào tài khoản Office 365 

lms.hvpnvn.edu.vn


Bước 5: Sau khi nhập email xong, bấm Next, hệ thống sẽ chuyển đến phần 

nhập mật khẩu. 

 

Hình 1.10. Giao diện nhập mật khẩu 

Bước 6: Nhập mật khẩu xong, sinh viên bấm Sign in. 

Có 2 trường hợp xảy ra: 

Trường hợp 1: Sinh viên đã 

đăng nhập hệ thống LMS trước đó. 

Trong trường hợp này, hệ thống sẽ 

chuyển sang trang chủ LMS (như Hình 

1.11). 

 

Hình 1.11. Giao diện hệ thống LMS 

sau khi đăng nhập 



Trường hợp 2: Đối với sinh viên 

đăng nhập lần đầu: Sau khi đăng nhập 

xong, hệ thống tự động chuyển sang 

trang giao diện cập nhật hồ sơ (như 

Hình 1.12). Sinh viên không chỉnh sửa 

các nội dung trong mục Thông tin 

chung, chỉ cần kéo xuống dưới cùng và 

bấm nút Cập nhật hồ sơ (Update 

profile) để kích hoạt sử dụng LMS. 

 

Hình 1.12. Giao diện cập nhật hồ sơ 

trên LMS (điện thoại) 



Bước 6: Kiểm tra thông tin tài khoản sau khi đăng nhập. 

+ Bấm vào avatar, chọn View profile (Xem hồ sơ). 

+ Xem thông tin cá nhân (như Hình 1.13). 

+ Nếu không đúng tên của mình, sinh viên đăng xuất tài khoản hiện tại (bấm 

vào nút , chọn mục Log out Office 365) và đăng nhập lại. 

 

Hình 1.13 Hình 1.14 

 


