
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA TẬP HUẤN E1 

(Có thể xem ở link: http://hoiyhoctphcm.org.vn/khoa-tap-huan-nhung-kien-thuc-co-ban-trong-phong-chong-

va-kiem-soat-lay-nhiem-sars-cov-2/) 

Bước 1:  

Thực hiện đóng học phí 230,000/CME, có thể đóng trực tiếp tại văn phòng Hội Y 

Học hoặc chuyển khoản: 

Tài khoản: HỘI Y HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Số tài khoản: 124 000082672 

Ngân hàng: TMCP Công thương Viet Nam – CN TP.HCM (VietinBank) 

Nội dung: “E1-SYT / Điện thoại / Họ tên đầy đủ” 

 

Trường hợp đóng tiền cho nhiều bác sĩ, nhân viên y tế trong 1 phòng khám  

Nội dung chuyển khoản:  

“E1-SYT / SỐ LƯỢNG NGƯỜI / TÊN PHÒNG KHÁM” 

Sau đó lập danh sách số người đăng ký kèm theo số điện thoại từng người và gửi 

qua mail ketoanhoiyhoc@gmail.com , tiêu đề mail  

“E1-SYT / SỐ LƯỢNG NGƯỜI / TÊN PHÒNG KHÁM” 
 

Bước 2: 

Chụp lại ảnh Văn bằng tốt nghiệp, Ảnh 4x6, chụp lại biên lai đóng tiền học phí  

(Nếu Học viên đóng học phí bằng cách chuyển khoản thì chụp màn hình chuyển 

khoản thành công) 
  

Bước 3:  

Thực hiện đăng ký tài khoản bằng cách truy cập link đăng ký để tạo tài tham dự 

khóa tập huấn : https://dang-ky.ecademy.vn/khoa-hoc/258 

 

Trên điện thoại thì quét QR code để vào link đăng ký: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ketoanhoiyhoc@gmail.com
https://dang-ky.ecademy.vn/khoa-hoc/258


Bước 4:  

Đăng ký tài khoản bằng cách: 

- Nhập email tại phần email đăng ký sau đó bấm “Đăng ký” => bấm “Tạo tài 

khoản” 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhập thông tin đăng ký, phần mật khẩu thì nhập tự do để tạo mật khẩu cho 

riêng mình (Mật khẩu của tài khoản học, không phải mật khẩu Email) 

Vd: 123456, abcdef …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Bấm chọn “Chọn tệp” để Up 3 file lên trang đăng ký: file ảnh thẻ 4x6, file ảnh 

bằng tốt nghiệp, file ảnh biên lai đóng học phí. 

- Trường hợp đóng tiền tâp thể thì từng người trong phòng khám sẽ đăng ký 

thông tin của mình và up chứng từ thanh toán của tập thể tại mục “Biên lai đóng 

tiền” 

 
 

- Cuối cùng là bấm “Vào khóa học” để hoàn tất đăng ký. 

 

  



TRƯỜNG HỢP ĐÃ CÓ TÀI KHOẢN NHƯNG BỊ THIẾU FILE ẢNH VĂN 

BẰNG, ẢNH 4X6 VÀ BIÊN LAI ĐÓNG TIỀN 

- Bước 1: Vào lại link https://dang-ky.ecademy.vn/khoa-hoc/258 

- Bước 2: Nhập Email và Mật khẩu đăng nhập 

 
- Bước 3: Chọn “Kiểm tra thông tin” 

 
- Bước 4: Bấm “Chọn tệp” để up thông tin văn bằng, hình 4x6 nếu bị thiếu. 

 

https://dang-ky.ecademy.vn/khoa-hoc/258


HƯỚNG DẪN VÀO HỌC 

Bước 1:  

- Nếu học trên điện thoại:  
Học viên tải App Ecademy, đăng nhập tài khoản đã tạo trên App rồi vào học. 

Trình duyệt IOS thì tải ở Appstore: https://apps.apple.com/us/app/id1447263766 

Trình duyệt Androi thì tải ở CHPLAY: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecademy.student 

 

- Nếu xem trên Desktop hoặc Laptop, học viên truy cập link: 

https://hoiyhoctphcm.ecademy.vn 

Bước 2: 

Đăng nhập tài khoản để học: 

- Nhập email đăng nhập (Chính là email đã đăng ký) 

- Nhập mật khẩu, nếu bị sai mật khẩu thì học viên chọn “Quên mật khẩu”. Mật 

khẩu mới sẽ được gửi về mail đã đăng ký. 
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Bước 3:  

Tham dự học và làm bài Post-test: 

Khóa học bắt đầu: Lúc 00:00 Thứ 6 - 15/01/2021. Kết thúc: 23:59 Thứ 7 - 30/01/2021. 

Trong khoảng thời gian này Học viên có thể linh động sắp xếp thời gian để hoàn thành 

khóa học. (Học viên có thể học từng bài giảng, không bắt buộc học 1 lần hết cả 4 bài 

giảng, mỗi bài giảng phải tham dự ≥ 70% thời lượng mỗi bài giảng) 

Cấu trúc khóa học gồm 4 bài giảng & 4 bài post-test. 

 Mỗi bài giảng bao gồm video & slide thời lượng 45 - 60 phút. Sau mỗi bài giảng sẽ 

có 1 bài post-test. 

 Post-test: 10 câu trắc nghiệm. Thời gian làm bài: 15phút/bài. Số lần làm bài tối đa: 3 

Tiêu chí cấp CME: Học viên hoàn thành 4 bài giảng và 4 bài post-test, đáp ứng 2 tiêu chí 

sau: 

 Bài giảng: theo dõi ≥ 70% thời lượng mỗi bài giảng. 

 Post-test: trả lời đúng ≥ 7/10 câu mỗi bài post-test. Lấy điểm số cao nhất sau 3 lần làm. 

 

Sau khi học và làm bài kiểm tra, đồng thời hoàn tất đóng học phí thì sẽ được cấp và nhận 

CME sau 30 ngày sau khi kết thúc mỗi đợt. 

 Đợt 1: học viên hoàn thành trước ngày 20/01/2021 => cấp CME đợt 1, nhận CME 

vào khoảng ngày 28/02/2021. 

 Đợt 2: học viên hoàn thành trước ngày 25/01/2021 => cấp CME đợt 2, nhận CME 

vào khoảng ngày 5/3/2021 

 Đợt 3: học viên hoàn thành trước ngày 30/01/2021 => cấp CME đợt 3 (kết thúc khóa 

học), nhận CME vào khoảng ngày 10/3/2021 

 

LIÊN HỆ VỀ KỸ THUẬT:   

Cô Ngọc Trinh (Ecademy JSC) - 0981 867 150 -  trinh.ptn@ecademy.vn 
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