
Hướng dẫn chi tiết làm bài kiểm tra tập huấn Sách Cánh Diều trên hoc10

Bước 1: Truy cập vào website hoc10.vn/taphuan và nhấn vào Đăng ký để tạo tài khoản (hoặc đăng

nhập nếu thầy cô đã có tài khoản)

Bước 2: Lựa chọn tài khoản giáo viên và điền các thông tin của thầy cô theo yêu cầu.

https://hoc10.vn/taphuan/


Bước 3: Cập nhật thông tin môn học mà giáo viên cần làm bài  kiểm tra tập huấn.

Bước 4: Sau khi hoàn thành các bước cập nhật thông tin, thầy cô thao tác nhấn vào ô “Xác thực

ngay” để xác thực tài khoản.



Tiếp theo, thầy cô ấn vào “Gửi mã xác thực”

Sau khi thầy cô nhấn “Gửi mã xác thực” thì sẽ có một mã OTP được tự động gửi về email mà thầy

cô đã sử dụng để đăng nhập tài khoản. Thầy cô vui lòng mở email để nhận thư.



Thầy cô nhập mã xác thực vào ô trống và nhấn “xác nhận” như hình dưới đây:

Thầy cô lưu ý:

1. Do số lượng thầy cô vào tập huấn trong thời điểm này đông nên thầy cô vui lòng không nhấn

vào phần “Gửi mã xác thực” nhiều lần nếu thời gian chưa quá 5 phút (kể từ thời điểm thầy

cô nhấn “Gửi mã xác thực”).

2. Do email xác thực là email tự động nên thầy cô vui lòng kiểm tra cả ở mục hộp thư đến, thư
rác và thư spam.

3. Các trường hợp thầy cô không nhận được mã xác thực trong thời gian lâu, thầy cô vui lòng

đợi >> khi đã nhận được email>> thầy cô mở nội dung email xác thực lên và lấy mã xác

thực.

4. Sau khi nhấn “Xác nhận” nếu hệ thống đã báo “Xác thực email thành công” thầy cô quay lại

trang tập huấn mà vẫn báo “Chưa xác thực”, thầy cô vui lòng thao tác F5 lại trang tập huấn

hoặc đăng xuất tài khoản ra và đăng nhập lại tài khoản.

Bước 5: Ấn nút làm bài kiểm tra để làm bài tập huấn



Bước 6: Hướng dẫn làm bài

Sau khi ấn vào “Làm bài kiểm tra” >>  giao diện làm bài sẽ hiển thị ra như sau:

Bước 7: Sau khi nộp bài, điểm số thầy cô sẽ được cập nhật ở trang hoc10.vn/taphuan (Trang Tập

huấn)

Chúc thầy cô làm bài đạt kết quả cao!


