
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
NỀN TẢNG ONETOUCH

Truy cập vào đường link:
https://onetouch.mic.gov.vn/

Hoặc quét
mã QR

ONETOUCH.MIC.GOV.VN

Điền đầy đủ thông tin để 
đăng nhập tài khoản đã 
được cấp.

ĐĂNG NHẬP VÀO 
HỆ THỐNG:

02BƯỚC

01BƯỚC

01/ HDSD Onetouch



Sau khi đăng nhập thành 
công, học viên nhấp chuột 
vào ảnh đại diện ở góc phải, 
trang web sẽ hiện bảng điều 
khiển, học viên click vào mục 
“Khóa học của tôi”

Trang web sẽ hiển thị tất cả 
các khóa học. Học viên click 
vào khóa học cần tham gia

Ấn “Tiếp tục xem”. Hoặc bạn 
nhấn nút “Chương trình” và 
chọn bài học muốn tham gia

03BƯỚC

THAM GIA KHÓA HỌC

02/ HDSD Onetouch

Nếu chưa được kích hoạt khóa học, vui lòng 
liên hệ chăm sóc khách hàng
Email: hotro_onetouch@mic.gov.vn
Hotline: 090 454 04 90
Để được kích hoạt khóa học.



04BƯỚC LÀM BÀI THI TRẮC NGHIỆM

05BƯỚC

ĐẶT CÂU HỎI CHO 
GIẢNG VIÊN

Mỗi bài học sẽ có một 
bài kiểm tra trắc 
nghiệm. Sau khi học 
xong, học viên nhấn 
vào biểu tượng hình ô 
vuông và nút tích để 
làm bài trắc nghiệm

1
Ấn nút “Có” để xác 
nhận tham gia bài trắc 
nghiệm

2
Sau khi làm bài xong, 
học viên nhấn nút 
“Gửi” để gửi bài trắc 
nghiệm. 

Sau khi gửi bài trắc 
nghiệm, học viên có 
thể xem được điểm 
của mình và tiếp tục 
học phần tiếp theo. 
Nếu trên 5 điểm sẽ 
được đánh giá là đạt; 
dưới 5 điểm sẽ phải 
làm lại. (Học viên có 
thể làm bài thi trắc 
nghiệm nhiều lần).
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Chọn mục “Hỏi đáp”, sau đó 
điền câu hỏi và ấn nút “Câu 
hỏi/bình luận” để gửi câu hỏi

One Touch - Nền tảng học trực tuyến mở đại trà
hotro_onetouch@mic.gov.vn (+84) 904540490


