
Trường THPT Gia Nghĩa 

Hướng dẫn học sinh đăng nhập và làm bài kiểm tra trực tuyến  

1. Làm bài kiểm tra trên trình duyệt máy tính hoặc bằng trình duyệt web của các thiết bị thông 

minh. 

+ Bước 1: Sử dụng trình duyệt web để đăng nhập vào trang http://thptgianghiadno.lms.vnedu.vn/ 

(tốt nhất nên dùng trình duyệt google chrome)  

+ Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống (bấm vào đăng nhập bằng Tài khoản vnEdu) 

 
Nhập tài khoản và mậu khẩu theo hình dưới đây để đăng nhập (tài khoản và mật khẩu đã được cấp qua 

số điện thoại liên lạc của phụ huynh. Chú ý: học sinh đăng nhập lần đầu nhớ đổi pass để đảm bảo tính 

bảo mật) 

 
+ Bước 3: Chọn cuộc thi/ chọn cuộc thi của tôi/ chọn bài thi đã được thông báo. 

 
 

http://thptgianghiadno.lms.vnedu.vn/


+ Bước 4: Click vào thi theo hình sau: 

 
+ Bước 5: Click vào làm bài theo hình sau: 

 
+ Bước 6: Bấm theo hướng dẫn của cảnh báo (F11 và đồng ý): 

 
 



+ Bước 7: Tiến hành làm bài trả lời tất cả các câu hỏi trước khi bấm nộp bài thi (Chú ý: Câu nào đã 

trả lời sẽ có màu xanh, chưa trả lời màu trắng): 

 

 
+ Bước 8: Tiến hành bấm nộp bài và đồng ý để kết thúc làm bài thi  

 

 
+ Bước 9: Chờ cho hệ thống nộp xong bài thi. Kết thúc.  

 

 

 

 

 

  



2. Làm bài thi bằng app của vnedu trên thiết bị thông minh 

Ví dụ sau được thực hiện trên điện thoại có hệ điều hành Android 

+ Bước 1: Tải app   vnEdu LMS và tiến hành cài đặt app trên điện thoại thông minh 

 

+ Bước 2: Đăng nhập vào LMS để làm bài thi như sau: 

Nhập tài khoản và mậu khẩu theo hình dưới đây để đăng nhập (tài khoản và mật khẩu đã được cấp 

qua số điện thoại liên lạc của phụ huynh. Chú ý: học sinh đăng nhập lần đầu nhớ đổi pass để đảm bảo tính 

bảo mật) 

                                

1. Chọn tài khoản 

vnEdu để đăng nhập 

2. Nhập tài khoản 

3. Nhập mật khẩu 

4. Bấm vào Đăng nhập 



+ Bước 3: Chọn cuộc thi theo hình dưới đây. 

                                            
 

+ Bước 4: Tiến hành làm bài trả lời tất cả các câu hỏi trước khi bấm nộp bài thi (Chú ý: Câu nào đã 

trả lời sẽ có màu xanh, chưa trả lời màu trắng) sau khi làm xong bấm nộp bài thi. 

                           
 

 

  

1. Chọn cuộc thi 

2. Chọn môn thi đã 

được thông báo 

3. Tham gia thi 

Thời gian còn lại 

Các câu hỏi 

Sau khi 

làm 

xong 

bấm 

nộp bài 

thi Bấm đồng ý 



+ Bước 9: Chờ cho hệ thống nộp xong bài thi. Kết thúc.  

 
 

---THPT Gia Nghĩa--- 


