
HƯỚNG DẪN SỐ 1 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN LMS KHANG TRƯỜNG THỊNH 

Truy cập vào website https://lms.khangtruongthinh.com 

Click chuột vào Menu Tài khoản (xem ảnh) 

 

Click vào link “Đăng ký” 

 

 

https://lms.khangtruongthinh.com/


Khai báo thông tin theo chỉ dẫn, ưu tiên sử dụng tài khoản Gmail tại mục Email (nếu có Gmail) 

 

 

Sau khi khởi tạo xong, hệ thống sẽ gửi thông tin tài khoản đến email đã đăng ký ở trên 

 

Tiến hành đăng nhập và bắt đầu ghi danh hoặc truy cập khóa học tại hệ thống LMS Khang Trường Thịnh 

 

 

 



HƯỚNG DẪN SỐ 2 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN LMS KHANG TRƯỜNG THỊNH 

Truy cập vào https://lms.khangtruongthinh.com 

Click vào menu Tài khoản, tiến hành đăng nhập theo thông tin tài khoản đã được gửi qua email 

 

(Hoặc cũng có thể sử dụng chức năng “Đăng nhập bằng Gmail” nếu bạn đã đăng ký email là Gmail trong 

bước tạo tài khoản.) 

Click “Đăng nhập bằng tài khoản”. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ xuất hiện thêm menu con 

tại menu “Tài khoản” 

 

  

https://lms.khangtruongthinh.com/


Click vào User profiles để tham quan thêm một vài chức năng như hướng dẫn trong ảnh bên dưới. 

 

 

HƯỚNG DẪN SỐ 3 

HƯỚNG DẪN GHI DANH VÀ TRUY CẬP KHÓA HỌC 

Bước này chỉ thực hiện được sau khi đã có tài khoản và đã đăng nhập vào hệ thống LMS Khang Trường 

Thịnh, trường hợp Anh/Chị chưa có tài khoản thì xem lại Hướng dẫn số 1 và số 2 

Sau khi đăng nhập thành công, chọn khóa học (hoặc có thể tìm tại thành tìm kiếm) 

 

Click vào “Tìm hiểu thêm” để truy cập khóa học cần tham gia (hoặc bấm vào Xem tất cả các khóa học để 

tìm khóa học). 

Tìm hiểu nội dung, thông tin khóa học, cuối cùng click vào nút “Ghi danh” để ghi danh khóa học 



 

 

Sau khi “Ghi danh” hệ thống sẽ xuất hiện thông báo như hình 

 

Sau khi gửi yêu cầu “Ghi danh” thành công, sẽ có thông báo 



 

Đồng thời cũng sẽ có 1 email gửi đến cho Anh/Chị 

 

Lúc này, hệ thống cũng sẽ cập nhật trạng thái khóa học tại mục User profiles  

 

Sau khi Khóa học Anh/Chị gửi yêu cầu ghi danh được Quản trị viên bên Khang Trường Thịnh duyệt, 

Anh/Chị sẽ nhận được một email thông báo như sau: 

 



Anh/Chị có thể click vào đường link trong email, hoặc truy cập vào website 

https://lms.khangtruongthinh.com, truy cập vào mục User profiles (Nhớ login trước nhé), tiến hành 

tham gia khóa học. 

 

 

HƯỚNG DẪN SỐ 4 

HƯỚNG DẪN TRUY CẬP VÀ HỌC TẬP HỆ THỐNG LMS 

Truy cập vào https://lms.khangtruongthinh.com 

Vào User profiles-> click vào link “vào học” tại khóa học cần truy cập 

 

Đây là giao diện của khóa học 

https://lms.khangtruongthinh.com/
https://lms.khangtruongthinh.com/


 

Click vào nội dung bài giảng như ảnh bên dưới 

 

Tiếp theo, click vào nút “Bắt đầu” 



 

 

 

Chúc các Anh/Chị học tập tốt! 

Khang Trường Thịnh hân hạnh đồng hành cùng các Anh/Chị! 

 


