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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG “TUẦN SINH HOẠT 

CÔNG DÂN - SINH VIÊN” 

1. Đăng nhập vào hệ thống 

Truy cập vào hệ thống qua đường dẫn: http://tuanshcdsv.hou.edu.vn/ 

 

Hình 1. Giao diện đăng nhập 

Bước 1: Nhập vào tên tài khoản là mã sinh viên của bạn 

Bước 2: Nhập vào mật khẩu – mặc định là số CMND 

Bước 3: Nhấn đăng nhập để vào hệ thống 

- Nếu nhập sai tên tài khoản hoặc mật khẩu thì hệ thống sẽ hiện thông báo 

như sau: 

http://tuanshcdsv.hou.edu.vn/
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Hình 2. Giao diện thông báo lỗi 

- Nếu bạn đăng nhập ngoài thời gian làm bài, hệ thống sẽ thông báo như sau: 

 

Hình 3. Giao diện thông báo lỗi khi không trong thời gian làm bài 
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- Nếu đăng nhập thành công sẽ xuất hiện giao diện: 

 

Hình 4. Giao diện thông tin thí sinh 

 

Hình 5. Giao diện chào mừng 

2. Làm bài 
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Để bắt đầu làm bài thí sinh click vào ô   sau đó hệ thống 

sẽ chuyển đến trang làm bài thi của sinh viên. 

 

 

Hình 6. Giao diện làm bài thu hoạch 

Thí sinh làm bài trong trong gian Quy định được bấm giờ ở ô Thời gian 

- Trong thời gian làm bài nếu thí sinh chưa làm bài xong có thể nhấn  nút 

để lưu lại bài làm của mình. 

 

- Nếu nhấn nút  hệ thống sẽ hỏi bạn xác nhận 

việc chắc chắn nộp bài:  
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Hình 7. Giao diện xác nhận 

- Nếu chắc chắn nộp bài, chọn nộp bài để hoàn thành. 

- Hệ thống sẽ tự động nộp bài khi hết thời gian. Sau khi hoàn thành, thí 

sinh không được phép sửa bài làm của mình. 

- Hệ thống sẽ thống kê các thông tin về bài làm của bạn. 

 

Hình 8. Giao diện thống kê bài làm 
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3. Đăng xuất 

Để đăng xuất tài khoản click vào biểu tượng  góc trên cùng bên phải 

màn hình. 

 

Hình 9. Giao diện đăng xuất 

Lựa chọn xác nhận chức năng đăng xuất tài khoản như sau: 

- Nhấn nút  để xác nhận chắc chắn muốn đăng xuất. 

- Nhấn nút   để huỷ việc đăng xuất. 

4. Đổi mật khẩu 

 

Bước 1: Để đổi mật khẩu tài khoản click vào tên của mình ở góc trên cùng bên phải 

màn hình như hình dưới  
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Hình 10. Hướng dẫn đổi mật khẩu 

Bước 2: Chọn mục  để vào giao diện đổi mật khẩu. 

 

 

Hình 11. Giao diện đổi mật khẩu 
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Bước 3: Điền mật khẩu vào các ô trống gồm Mật khẩu cũ, Mật khẩu mới và Nhập 

lại mật khẩu mới, nếu điền sai, để trống, hoặc không trùng khớp sẽ hiện lỗi như ảnh bên 

dưới. 

 

 

Hình 12. Giao diện thông báo lỗi khi để trống mật khẩu, nhập lại mật khẩu mới sai và sai 

mật khẩu cũ 
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Sau khi điền đầy đủ và đúng các chỗ trống, nhấn  để đổi mật khẩu 

 

Hình 13. Giao diện thông báo đổi mật khẩu thành công 

5. Thông tin sinh viên 

Bước 1: Để đổi thông tin cá nhân click vào tên của mình ở góc trên cùng bên phải 

màn hình như hình dưới. 

 

Hình 14. Hướng dẫn đổi thông tin cá nhân 
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Bước 2: Chọn mục  để vào giao diện thông tin cá 

nhân. 

 

Hình 15. Giao diện Thông tin cá nhân 

Bước 4: Nếu thông tin chưa chính xác, nhấn để cập nhật thông tin 

email và số điện thoại 

 

Hình 16. Giao diện thay đổi Thông tin cá nhân 
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Hình 17. Giao diện thông báo lỗi khi nhập sai thông tin cá nhân 

Bước 5: Sau khi nhập chính xác thông tin, nhấn  để xác nhận thay đổi thông 

tin cá nhân  

6. Lưu ý 

- Thời gian tiến hành làm bài: Theo quy định của từng khoa (Hệ thống sẽ tự động 

đóng tài khoản khi hết thời gian, nếu sinh viên chưa hoàn thành bài làm của mình, kết 

quả sẽ được tính tại thời điểm hết giờ). 

- Sinh viên kiểm tra lại bài làm trước khi nhấn vào nút HOÀN THÀNH để nộp bài 

và nhận kết quả (ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT) 

- Hệ thống sẽ thông báo kết quả tổng số điểm đạt được và tỷ lệ % tổng điểm Kết 

quả >= 75%: ĐẠT 

Kết quả < 75%: KHÔNG ĐẠT 


