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THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức làm bài kiểm tra kết thúc học phần 

1. Hình thức thi 

Để không ảnh hưởng đến tiến độ học tập của Sinh viên trong tình hình dịch bệnh phức 
tạp hiện nay, Tổ bộ môn Toán quyết định tạo điều kiện cho các em làm bài thi Cuối kỳ 
các môn học sau dưới hình thức “Bài tập lớn (không thuyết trình hay báo cáo, làm 
theo từng cá nhân, không làm theo nhóm)”  

• Toán cao cấp 2 
• Phương pháp tính  
• Logic học 
• Toán ứng dụng 
• Toán cao cấp 3 (A3) 
• Toán cao cấp A1, C1, A2, C2 (khóa 13 trở về trước) 

2. Nội dung bài bài tập lớn 

Sinh viên thực hiện các nội dung trong phần giới hạn thi cuối học kỳ (theo chuẩn đầu ra 
mà giảng viên đã công bố). 

3. Các mốc thời gian 

• Mở đề: 7h ngày 14 tháng 6 năm 2021; 
• Hạn nộp bài: trước 17h ngày 23 tháng 6 năm 2021; 
• Từ ngày 10 tháng 6 năm 2021, các em vào trang sinh viên của trường để xem 

điểm thành phần (thường kỳ, giữa kỳ) và trạng thái dự thi cuối kỳ (được dự thi 
hay không được dự thi cuối kỳ). Đồng thời các em vào hệ thống LMS để xem 
danh sách dự thi. 

4. Nơi nhận bài tập lớn và nộp bài làm 

Sinh viên nhận đề và nộp bài làm của mình qua hệ thống LMS của nhà trường 
(https://lms.iuh.edu.vn/). Nếu chưa đăng nhập lần nào thì các em đăng nhập với  



 Tên người dùng: mã số sinh viên 

 Mật khẩu: 1111 

Chú ý. Cần hỗ trợ các vấn đề về hệ thống LMS, các em nhắn tin qua fanpage sau để 
được hướng dẫn: https://www.facebook.com/csm.iuh.edu.vn. 

5. Hướng dẫn nhận bài tập lớn và nộp bài làm 

• Hướng dẫn nhận đề bài tập lớn, xem phụ lục 2; 
• Các em chỉ nộp được lên hệ thống LMS 01 file PDF với tên file là  “mssv_Tên 

đầy đủ viết liền không dấu”  (xem hướng dẫn ở phụ lục 1 & 2). 

6. Quy định về trình bày bài làm 

• Các em viết tay bằng bút bi mực xanh hoặc mực đen trên giấy khổ A4 (hoặc giấy 
tập học sinh để đứng tương đương khổ A4); 

• Trang bìa có đầy đủ thông tin như phụ lục 3; 
• Các bước giải phải trình bày chi tiết. 

7. Chấm điểm 

Giảng viên căn cứ vào bài làm của sinh viên và thang điểm để chấm điểm cho bài tập 
lớn. Ngoài ra, giảng viên kết hợp thêm chuyên cần, thái độ học tập trong lớp, các bài 
kiểm tra thường kỳ … để cho điểm thi cuối kỳ.  

8. Xử lý ngoại lệ 

Với lý do chính đáng, các em có thể xin hoãn thi thông qua giảng viên bộ môn trực tiếp 
giảng dạy các em. Khi nào nhà trường có thông báo tập trung trở lại, trưởng bộ môn sẽ 
tổ chức cho các em thi đợt tiếp theo. 

Chú ý 

- Các em thường xuyên vào trang hệ thống LMS của trường để theo dõi thông báo 
từ giảng viên; 

- Cần hỗ trợ, các em liên hệ giảng viên bộ môn hoặc thầy Nguyễn Đức Phương 
(nguyenducphuong@iuh.edu.vn). 

        Trưởng bộ môn 
Nguyễn Đức Phương 

 

  



Phụ lục 1. Hướng dẫn scan bài làm 

Trong phần này, các em được hướng dẫn chụp hình file bài làm và chuyển các file này 
thành 01 file .pdf duy nhất bằng smartphone 

Bước 1. Tải phần mềm Microsoft lens; 

Bước 2. Chụp các tờ bài làm: Các em canh làm sao khung màu đỏ bao quanh 4 góc của 
tờ giấy (Hình 1), sau đó “chụp” lần lượt tất cả các tờ bài làm (các em chọn nơi đủ sáng 
để hình chụp được rõ); 

Bước 3. Ghép file đã chụp thành 1 file pdf: Các em chọn các file đã chụp theo đúng 
thứ tự bài làm trên các tờ A4 và sau đó nhấn nút đỏ (Hình 1); 

Bước 4. Các em kiểm tra các file ảnh đã đúng thứ tự mong muốn chưa bằng cách vuốt 
sang trái/phải. Nếu thứ tự các file ảnh đã được như mong muốn, các em nhấn Done để 
sang bước tiếp theo(Hình 2); 

Bước 5.  Các em chọn PDF và đổi tên file có cấu trúc “mssv_Tên đầy đủ viết liền 
không dấu” sau đó save lại. Vậy là các em đã ghép các file hình thành duy nhất 1 file 
PDF (Hình 3). 

Hình 1 Hình 2 Hình 3 

  

 

 



Phụ lục 2. Lấy đề, nộp bài trên hệ thống LMS 

Lấy đề bài tập lớn: Đến ngày nhận bài tập sinh viên đăng nhập vào hệ thống LMS 

Bước 1. Chọn lớp học phần Toán cần lấy bài tập, chọn bài kiểm tra 

 

Bước 2. Tải file bài tập về máy 

 

Nộp bài. Sau khi đã hoàn thành bài làm của mình, sinh viên tiến hành nộp bài: 
Bước 1. Chọn lớp học phần Toán cần nộp bài làm, chọn bài kiểm tra cần nộp bài. Trong 
phần Submission status các em chọn Thêm bài nộp 

 



Bước 2. Tải file .pdf đã chuẩn bị lên hệ thống và chọn “Lưu những thay đổi” 

 

Tiếp theo các em chọn “Gửi bài” 

 

Xác nhận gửi bài như hình bên dưới: 

 

Khi nộp bài thành công, các em có bảng xác nhận thông tin nộp bài như sau 



  

  



Phụ lục 3. Bìa bài tập lớn 

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN 
TỔ BỘ MÔN TOÁN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÀI TẬP LỚN KẾT THÚC HỌC PHẦN 
TÊN MÔN HỌC 

 
 

 
 

Họ và tên:  

Mã số sinh viên: 

Tên lớp danh nghĩa: 

Mã lớp học phần: 

Email liên hệ:  , số điện thoại:    

Giảng viên giảng day: 

 
 
 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2021 


