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Hướng dẫn đăng nhập hệ thống 

 

Bạn thực hiện các thao tác đăng nhập sau:  

1. Nhập số điện thoại bạn cung cấp ở bước đăng ký(*). 

2. Nhập mật khẩu (mật khẩu này được gửi đến tin nhắn số điện 

thoại (*)) 

3. Nhập mã bảo vệ (nhập các chữ số hiển thị ở hình kế bên. VD 

thì bạn nhập 5hs hoặc 5HS) 

4. Bấm “Đăng nhập” 

Chú ý: Để đăng nhập thì bạn cần có mật khẩu đăng nhập. Nếu chưa có 

thì bạn phải thực hiện bước đăng ký 

Hướng dẫn đăng ký 

 

Bạn thực hiện các thao tác đăng ký sau:  

1. Nhập họ tên của bạn 

2. Nhập số điện thoại bạn đang sử dụng (hệ thống sẽ gửi mật 

khẩu đăng nhập vào tin nhắn của số điện thoại này) 

3. Mã bảo vệ (nhập các chữ số hiển thị ở hình kế bên. VD 

 bạn nhập a6e hoặc A6E) 

4. Bấm “Đăng ký” 

Chú ý: 

Vui lòng nhập số điện thoại bạn đang sử dụng để hệ thống có thể gửi 

tin nhắn cho bạn. 

Mật khẩu chỉ có giá trị sử dụng trong vòng 24 giờ kể từ tin nhắn được 

gửi đến số điện thoại của bạn. Sau 24 giờ được cấp mật khẩu nếu 

muốn đăng nhập lại cần thực hiện lại bước đăng ký để lấy mật khẩu 

mới. 
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Hướng dẫn góp ý kiến 

1. Nhấp chọn chủ đề cần góp ý (vd: Đánh 

giá học phần) 

2. Nhấp chọn đối tượng cần góp ý (vd: bạn 

đóng vai trò giảng viên hợp tác) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn cần phải đăng nhập vào 

hệ thống mới có thể tham gia 

góp ý kiến của bạn.  
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Giao diện góp ý kiến khi bạn đã đăng nhập thành công: 

  

 

 

Chú ý:  

 Bạn bấm “Gửi ý kiến” thì bạn không thể chỉnh sửa nội dung ý kiến. 

 Bạn bấm “Lưu nháp” thì khi bạn chọn lại chủ đề và đối tượng góp ý, nội dung lưu nháp sẽ hiển thị và 

bạn có thể tiếp tục nhập ý kiến của bạn. 

 Bạn bấm “Hủy bản nháp” thì nội dung ý kiến hiện đang nhập sẽ bị xóa hết 

 Sau khi góp ý xong, bạn muốn đăng xuất thì nhấp vào thông tin của bạn để đăng xuất. 

Xem các nội dung đã góp ý: 

 

 

 

 

Nhập ý kiến của bạn ở đây 

Bấm tại đây để gửi ý kiến 

của bạn cho chúng tôi. 

Lưu tạm thời Xóa bản tạm thời 

Trở về trang chính 

Thông tin của bạn. Bấm vào để đăng xuất 

Xem các nội dung số 

điện thoại này đã góp ý 

Gửi SMS 

Nhập email của bạn (nếu có) 

Xem chi tiết 



Gửi SMS 

 

 

 

Chú ý: Sau khi xác nhận đã gửi SMS thì không còn thấy mật khẩu nữa 
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Mật khẩu cần gửi SMS 

Bấm xác nhận đã gửi SMS 

 


