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1. Đăng nhập: 

Lưu ý: Trước khi thực hiện việc đăng nhập và đăng ký học kỹ năng mềm, sinh viên cần đọc để 

hiểu rõ các qui định tổ chức và đánh giá học phần này (Xem hình bên dưới, mục Thông báo)  

 

 

Bước 1: Truy cập hệ thống Quản lý Đào tạo học phần Kỹ năng mềm tại địa chỉ: 

https://tlc.tvu.edu.vn/knm/ , chọn menu Đăng nhập 

Giao diện khi chọn Đăng nhập như sau: 

 

Bước 2: Sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập. Có 2 cách: 

- Cách 1: Sử dụng Username (là MSSV) và Password nhà trường gởi qua tin nhắn SMS vào 

ngày 05/08/2020 (đối với sinh viên khóa 2019 trở về trước và đã đăng nhập trên hệ thống 

trước ngày 05/08/2020) 

- Cách 2: Sử dụng email sinh viên (có dạng mssv@st.tvu.edu.vn) do Phòng Công tác Sinh viên – 

Học sinh cấp. 

 

https://tlc.tvu.edu.vn/knm/
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Lưu ý: 

- Đối với sinh viên khóa 2020 trở về sau chỉ sử dụng cách 2 để đăng nhập. 

- Đối với sinh viên khóa 2019 trở về trước có thể sử dụng cả 2 cách đăng nhập. 

Giao diện tiếp theo khi đăng nhập bằng cách 2 như sau: 

 

Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu email, sau đó chọn Sign in để đăng nhập. 

Trong trường hợp sinh viên đăng nhập lần đầu tiên, hệ thống yêu cầu đổi mật khẩu:  

- Current password: Nhập mật khẩu hiện tại (được cấp lần đầu) 

- New password: Nhập mật khẩu mới. 

- Confirm password: Nhập mật khẩu mới 1 lần nữa. 

- Chọn Sign in để cập nhật mật khẩu mới. 

 

Tiếp theo là cập nhật thông tin khôi phục, chọn Next. 
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Để cập nhật các thông tin khôi phục tài khoản gồm số điện thoại và 1 tài khoản email khác, chọn 

Set it up now, nhập số điện thoại, email dùng để khôi phục tài khoản (khi cần) và chọn Finish. 

 

 

2. Cập nhật thông tin cá nhân 

Sau khi đăng nhập thành công, tại menu bên trái chọn Hồ sơ. Tiến hành kiểm tra và cập nhật 

(nếu có sai sót), bao gồm: 

- Họ và tên: trong một số trường hợp, sinh viên cần cập nhật lại thành tiếng Việt có dấu. 

- Email: địa chỉ email sinh viên (có dạng mssv@st.tvu.edu.vn). -  Số điện thoại. 

- Ngày sinh, Nơi sinh, Giới tính, Dân tộc. 

- Lớp: chọn mã lớp đang theo học 

- Liên kết hồ sơ năng lực: sinh viên cần cập nhật đường dẫn đến trang hồ sơ năng lực sau khi 

hoàn thanh xong chuyên đề bắt buộc (Kỹ năng Xây dựng hồ sơ năng lực điện tử). 

- Hình trang web HSNL: chọn ảnh đại diện cho trang web hồ sơ năng lực (sau khi hoàn thành 

chuyên đề bắt buộc) 

mailto:mssv@st.tvu.edu.vn
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Nhấn  để hoàn thành. 

 

 

3. Đăng ký học 

Sau khi đăng nhập thành công, tại menu bên trái chọn Đăng ký học. Tại đây, hệ thống sẽ liệt kê 

danh sách lớp sắp diễn ra mà sinh viên có thể đăng ký bao gồm: 

- Mã lớp 

- Hạn đăng ký: số ngày còn lại mà sinh viên có thể tự do đăng ký trước khi lớp chuyển sang 

trạng thái khóa đăng ký 

- Đã đăng ký: Số lượng sinh viên đã đăng ký (tối đa 25 sinh viên/lớp) 

- Buổi 1/ Buổi 2…. : Thời gian các buổi học và phòng học tương ứng 

- Kỹ năng: Tên kỹ năng (chuyên đề) 

- Giảng viên: Họ tên giảng viên giảng dạy và số điện thoại liên hệ 
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Nếu sinh viên lựa chọn được kỹ năng (chuyên đề) phù hợp muốn đăng ký học, nhấn  để 

hoàn thành việc đăng ký. Ngoài ra, sinh viên có thể dùng Bộ lọc để lọc chọn theo Kỹ năng, Giảng 

viên hay Mã lớp 

 

 

4. Xem kết quả đăng ký 

Tại menu bên trái chọn Kết quả. Tại đây, hệ thống sẽ liệt kê danh sách lớp mà sinh viên đã đăng 

ký. Mỗi lớp sẽ có các trạng thái: 

- Đang đăng ký: lớp này đang còn trong thời hạn đăng ký, sinh viên có thể tự do đăng ký (tối 

đa 25 sinh viên) và HỦY (nếu muốn). 

- Đã mở: lớp đã hết hạn đăng ký và đủ điều kiện mở lớp (số lượng sinh viên đăng ký từ 15-25), 

sinh viên cần theo dõi email để làm bài tập trước buổi học (Giảng viên sẽ gởi yêu cầu bài tập 

qua email trước khi đến lớp khoảng 1 tuần) và tham dự các buổi học theo đúng thời gian qui 

định. 

- Đã hủy: lớp hủy do sinh viên đăng ký không đủ số lượng hoặc các lý do khác, sinh viên cần 

đăng ký lại lớp kỹ năng khác. 
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5. Đăng ký nhận chứng nhận 

Sau khi hoàn thành học phần Kỹ năng mềm (tích lũy đủ 05 chuyên đề), sinh viên có thể đăng ký 

nhận chứng nhận bằng cách chọn menu ĐK nhận chứng nhận. Có các trường hợp như sau: 

- TH1: Khi chưa có Quyết định, hệ thống Sẽ thông báo: “Bạn đã đủ điều kiện cấp chứng nhận. 

Trung tâm HTPT Dạy và Học đang kiểm tra và lập quyết định công nhận cho bạn. Hãy thử lại vào 

tuần sau”   

 

- TH2: Khi đã có quyết định công nhận kết quả, nhấn Xác nhận gởi yêu cầu.  

 

- Sau khi gởi yêu cầu in chứng nhận thành công, sinh viên cần theo dõi trên hệ thống để xem 

tình trạng chứng nhận: 

o Đang xử lý: chứng nhận đang được xử lý và trình ký. 

o Đã sãn sàng: chứng nhận đã sẵn sàng, sinh viên có thể đến Trung tâm Hỗ trợ - Phát 

triển Dạy và Học (Tòa nhà C6) để nhận chứng nhận. 
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6. Đổi mật khẩu 

Nếu cần đổi lại mật khẩu, tại menu bên trái chọn Đổi mật khẩu. tiến hành nhập mật khẩu cũ, 

mật khẩu mới cần đổi và chọn Thực hiện để hoàn tất. 

 

 

 


