
HƯỚNG DẪN DẠY HỌC TRỰC TUYẾN 

TRÊN HỆ THỐNG VNPT E-LEARNING 

(Kèm theo Công văn số . . . ./SGD&ĐT-KTQLCLGD&CNTT ngày . . . tháng . . .  năm 2020) 

 

Để giúp thầy cô có thể tạo được một khóa học trực tuyến cung cấp cho học sinh học tập từ xa trong thời gian nghỉ do 

phòng chống dịch Covid-19, tài liệu này sẽ hướng dẫn thầy, cô xây dựng khóa học trực tuyến trên phần mềm VNPT 

Learning, thực hiện cách tiếp cận bằng cách thông qua ví dụ cụ thể xây dựng một khóa học (demo) bộ  môn tin học. 

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 

Sau khi hoàn thành hướng dẫn này, kết quả ta có một khóa học (demo) cho học sinh vào học, yêu cầu cụ thể như sau: 

1. Học sinh truy cập vào trang e-Learning của trường tương ứng (bằng máy tính bảng, điện thoại, PC) và đăng nhập 

để vào học khóa học, ví dụ: Chương 1, môn tin học 10 (môn tin học chính là môn “Ứng dụng CNTT” trong hình minh họa). 

 

Hình 1 – Một phần trang E-Learning của một trường học. 

PHỤ LỤC 



2. Học sinh đăng nhập bằng tài khoản được cấp từ phần mềm quản lý trường học vnEdu, sau đó click vào khóa học 

tương ứng để nhận được các giới thiệu về khóa học và bấm vào học. Khóa học gồm các bài trong Chương 1, sách tin học 

10. 

  
 

 

 

 

 

 

 
Hình 2 – Học sinh xem giới thiệu về khóa học và bấm vào học. 

3. Học sinh được cung cấp các bài học trong khóa học, trong ví dụ này là: Video về bài học “Bài 4 – Bài toán và 

thuật toán”, File PDF nội dung bài 4 và một bài kiểm tra củng cố kiến thức bài 4 (Chương 1 – Sách tin học 10). 

 



 
Hình 3 – Các học liệu của Bài 4 trong Khóa học (Chương I – Sách tin học 10) 

 

4. Học sinh có thể Chat với giáo viên và các học sinh khác trong lớp thông qua phòng Chat dành riêng cho khóa học. 



 

Hình 4. Demo phòng Chat của khóa học (nội dung trong hình chỉ là minh họa) 

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN: 

 Do hệ thống đã kết nối với vnEdu nên danh dách học sinh, giáo viên, bảng phân công giảng dạy của trường đã được 

đồng bộ từ vnEdu, cấu hình chuẩn của hệ thống cũng đã được tự động thực hiện, nên Admin trường không phải thực hiện 

nhập dữ liệu và chỉ cấu hình hệ thống rất ít (có thể cấu hình nâng cao sau này - nếu cần). Giáo viên không phải nhập dữ 

liệu học sinh, chỉ nhìn thấy những học sinh được phân công giảng dạy. Điểm kiểm tra (nếu có) sẽ được đồng bộ về vnEdu.  

Hệ thống rất phù hợp cho trang e-Learning riêng của trường: mỗi học sinh đều được cung cấp tài khoản để đăng nhập 

và học tập các môn học được giáo viên bộ môn của trường cung cấp trong hệ thống theo phân công giảng dạy của Hiệu 

trưởng, có hỗ trợ vai trò của Phó Hiệu trưởng chuyên môn, tổ trưởng bộ môn. Vì vậy, hệ thống phù hợp với mô hình trường 



học ứng dụng CNTT theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và phù hợp khi triển khai kết hợp với sổ điểm điện tử, sổ 

học bạ điện tử của nhà trường. 

Các bước thực hiện như sau: 

1. Chuẩn bị Video bài học, File PDF nội dung bài học, các câu hỏi trắc nghiệm củng cố kiến thức bài học. 

2. Giáo viên đăng nhập 

3. Giáo viên tạo Danh mục chung để lưu trữ các khóa học theo từng khối lớp (để dễ quản lý khóa học). 

4. Giáo viên tạo khóa học, mỗi khóa học thường là một chuyên đề hoặc một chương trong sách giáo khoa. 

5. Giáo viên tạo danh mục các bài học trong khóa học (thường là các bài học trong một chương/ chuyên đề của 

sách giáo khoa). 

6. Đưa bài giảng, tài liệu, bài tập kiểm tra… vào từng bài học trong khóa học. 

7. Thêm học sinh vào khóa học (các học sinh của lớp được phân công giảng dạy, thường là tất cả các lớp được 

phân công). 

8. Tạo phòng Chat room cho khóa học. 

 

1. CHUẨN BỊ HỌC LIỆU: 

Nội dung này rất phong phú cách làm, tùy theo giáo viên chọn lựa, xin giới thiệu cách đơn giản như sau: 

- Giáo viên sưu tầm hoặc tự xây dựng bài dạy Video về bài học. 

 + Đối với trường hợp sưu tầm trích Video có sẳn trên Youtube hoặc trang e-Learning của Bộ GD&ĐT hoặc các trang 

khác. Các thầy/cô có thể tìm kiếm trên Google để biết cách thực hiện. 

+ Trường hợp tự xây dựng, thầy/cô có thể thực hiện đơn giản như sau: 

• Thực hiện quay Video có thu âm do thầy/cô giảng dạy (có thể đề nghị VNPT hỗ trợ kỹ thuật), có màn 

hình trình chiếu trên lớp để tạo Video bài dạy (đơn giản và phù hợp với yêu cầu dạy học và điều kiện 

của nhà trường). 

• Sử dụng phương pháp quay màn hình giáo viên (bằng phần mềm hoặc quay trực tiếp)  có thu âm để tạo 

bài giảng. 

• Sử dụng lại bài dạy PowerPoint, thu thêm lời giảng của giáo viên, sau đó chuyển thành bài giảng 

SCORM (dùng Adobe Presenter). 

• Các phương pháp khác chuyên nghiệp hơn xin không đề cập trong tài liệu này. 



Trong ví dụ này, để đơn giản, bài dạy được sưu tầm từ Youtube. 

- Chuẩn bị file PDF nội dung bài dạy (theo mục tiêu đã nêu trên). 

- Chuẩn bị câu hỏi trắc nghiệm củng cố bài. 

2. ĐĂNG NHẬP: 

- Truy cập vào trang e-Learning của trường (do VNPT cung cấp). Ví dụ: http://thptnguyendinhchieutpo.lms.vnedu.vn/ 

- Chọn “Đăng nhập bằng tài khoản vnEdu“.  

 
Hình 5. Học sinh và Giáo viên đăng nhập vào trang e-Learning của trường bằng một tài khoản duy nhất của vnEdu. 

- Nhập tên, mật khẩu của tài khoản giáo viên để đăng nhập. 

 
Hình 6. Đăng nhập bằng tài khoản giáo viên trên vnEdu. 

 

3. TẠO DANH MỤC KHÓA HỌC 

http://thptnguyendinhchieutpo.lms.vnedu.vn/


Danh mục khóa học là khái niệm như một thư mục để lưu trữ các khóa học. Tài liệu này tạo danh mục theo khối lớp: 

Tin học 10, Tin học 11 và Tin học 12.  

Cách thực hiện: khi mới đăng nhập, hệ thống chuyển đến trang giao diện ngoài (Front-end, là trang “mặt tiền” của hệ 

thống) hiển thị các khóa học đã có của giáo viên. Để tạo khóa học, cần vào trang quản trị (trang Back-end – là trang “phía 

sau” dành cho admin quản trị). 

 
Hình 7 – Trang Front-end của hệ thống. 

- Để chuyển đến “Trang quản trị”: bấm chọn “Trang Quản trị”, hệ thống chuyển đến trang Back-end. 
 



Hình 8. Chuyển đến trang Quản trị 

 

 
Hình 9. Trang Quản trị (Back-end) 

- Để tạo danh mục khóa học: bấm chọn “Danh mục khóa học”.  

- Nhập vào tên danh mục,  chọn cấp đơn vị là trường tương ứng, sau đó bấm “Tạo mới”.  



 
Hình 10 – Thêm/sửa danh mục khóa học 

- Danh mục khóa học chỉ cần tạo một lần cho mỗi năm học. 

- Trường hợp cần sửa tên danh mục, bấm vào biểu tượng  tương ứng và nhập lại tên danh mục, nút “Tạo mới” sẽ 

trở thành nút “Cập nhật”. 

Lần lượt tạo các Danh mục theo khối lớp được phân công giảng dạy. 

4. TẠO KHÓA HỌC 

Mỗi Khóa học có thể là một chuyên đề hoặc một chương trong chương trình sách giáo khoa. Tài liệu này demo Chương 

1 - môn tin học khối 10. Khóa học này gồm nhiều bài học, mỗi bài học là một bài trong chương tương ứng.  

Trong màn hình Back-end (trang quản trị), để tạo khóa học chọn “Quản trị khóa học” - “Danh sách khóa học”. Hệ thống 

sẽ hiển thị các khóa học đang có. 



 
Hình 11 – Quản lý các khóa học 

 Trường hợp lần đầu thực hiện thầy/cô sẽ không nhìn thấy khóa học nào vì chưa tạo khóa học. Trường hợp đã tạo 

khóa học rồi thì nhìn thấy danh sách khóa học như hình minh họa. 

Để sửa khóa học có thể bấm vào tên khóa học. Hoặc bấm vào nút “Thao tác” – “Sửa khóa học”. 

Để thêm mới khóa học, chọn “Các chức năng” (góc trên trái) – “Thêm khóa học”. 

  (Lưu ý, nội dung Menu “Các chức năng” như hình bên thay đổi theo ngữ cảnh, nghĩa là 

nội dung của menu sẽ thay đổi theo trường hợp cụ thể. Trong trường hợp này, ta đang ở 

trong ngữ cảnh “Quản trị danh sách khóa học”, nên nó chỉ có một mục chọn thêm mới khóa 

học). 

 



 
Hình 12a – Cấu hình khóa học (thêm mới hoặc sửa khóa học) 

 

Chọn và nhập liệu nội dung tương tự hình minh họa. Lưu ý: 

+ Danh mục là một trong các “Danh mục khóa học” là danh mục Tin học 10 đã tạo ở bước trước. 

+ Cần bấm vào tên trường tại ô “Cấp đơn vị” nếu nó chưa được chọn.  

 

 

 

 

 



 
 

Hình 12b – Cấu hình khóa học (tt) 

 

- Khóa học nổi bật sẽ hiển thị đầu tiên tại chuyên mục “Khóa học nổi bật“ trên trang e-Learning của trường (trang 

Front-end của trường).  

- “Học liệu làm tuần tự“ là phải học lần lượt các Khóa học theo thứ tự. Để đơn giản có thể chưa chọn tính năng này. 

- Ảnh đại diện: sử dụng ảnh bìa sách tin học 10. Bấm vào ô chữ nhật “Kéo và thả file…” để chọn ảnh trên máy tính, 

sau đó bấm vào biểu tượng Upload; hoặc bấm vào nút “Chọn file có sẳn”, nếu trước đó đã upload thì chọn hình trong danh 

sách file, bấm “Dùng file”, hoặc bấm “Tải lên” để tải hình mới lên. 



 

Hình 12c – Tải ảnh đại diện cho khóa học 

- Mô tả: giáo viên cung cấp thông tin về khóa học cho học sinh. Trong ví dụ này, là danh sách các bài học trong khóa 

học.  

- Ngày bắt đầu đăng ký là ngày giáo viên đăng ký khóa học với tổ bộ môn, nhà trường. Ngày này phải trước ngày bắt 

đầu khóa học. Trong ví dụ này do chọn “tự động duyệt khóa học” là có (chỉ dạy học sinh được phân công, tổ chuyên môn 

không duyệt mà kiểm tra sau, theo định kỳ và theo quy định của nhà trường) nên ngày đăng ký và ngày bắt đầu khóa học 

là bằng nhau, nhưng giờ đăng ký khóa học trước giờ bắt đầu khóa học. 

- Quản lý chương mục: là danh sách các bài học trong khóa học, trong mỗi bài học có Video học tập, tài liệu, bài kiểm 

tra …. (Hình 10d). Nội dung này sẽ thực hiện sau. 

- Bấm “Lưu lại” để hoàn thành khai báo Khóa học cho Chương 1 – Tin học 10. 



 

Hình 12d – Cấu hình khóa học (tt) 

5. TẠO CHƯƠNG MỤC (CÁC BÀI HỌC) TRONG KHÓA HỌC: 

- Vào trang quản trị (Back-end), bấm vào danh sách khóa học, bấm vào tên khóa học cần tạo bài học (Hình 11). 

 
 

Hình 13 – Quản lý khóa học: Cấu hình, quản lý các nội dung và học sinh của khóa học 



- Để thêm các bài học vào Khóa học (Chương 1), bấm vào “Đề cương” – “Quản lý chương mục”. 

 

 
Hình 14 – Thêm tên các bài học vào khóa học. 

- Thêm tên các bài học vào khóa học của Chương 1, cách làm tương tự như thêm Danh mục “Tin học 10”, “Tin học 

11”, “Tin học 12” (Hình 10). 

6. ĐƯA BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU, BÀI KIỂM TRA VÀO TỪNG BÀI HỌC TRONG KHÓA HỌC: 

Trong ví dụ này chỉ demo đưa bài học, bài kiểm tra vào Bài 4 – Chương 1 – Sách tin học 10. Các bài khác không có 

dữ liệu, học sinh sẽ nhìn thấy thông báo không có dữ liệu nếu bấm vào bài học 1,2,3 trong ví dụ. Giáo viên có thể đưa dần 

dữ liệu lên từng bài học tương ứng theo kế hoạch dạy học của trường. 

- Để thêm học liệu vào bài học, chuyển đến màn hình quản lý khóa học (hình 13), bấm chọn “Đề cương” – “Bài toán 

và thuật toán” trên meu góc trên trái (hoặc bấm vào nút “Đề cương” trong màn hình quản lý khóa học, “Bài toán và thuật 

toán” – “Quản lý học liệu”). 

- Bấm “Thêm mới học liệu” – “Bài giảng video” (hình 15). 



 

Hình 15 – Thêm học liệu vào bài học của khóa học. 

- Upload bài giảng video bài 4  - Chương 1: bấm vào khu vực “Kéo thả file học liệu…” hoặc nút “Chọn file có sẳn” 

để upload file video mp4 lên hệ thống. Lưu ý khai báo ngày bắt đầu và kết thúc bài học theo Kế hoạch dạy học. 

 

Hình 16 – Thêm bài giảng video (mp4) vào bài học của khóa học. 

Bấm vào đây để 

upload file video 

vào bài học 



- Thêm file bài giảng PDF vào bài học tương tự như thêm file video. 

- Để sửa các học liệu, có thể bấm vào nút  tương ứng của học liệu đó.  

Giáo viên có thể thêm các file khác cho bài học này, bao gồm bài tập tự làm ở nhà. Các nội dung nâng cao khác, giáo 

viên tự làm hoặc liên hệ hỗ trợ kỹ thuật của VNPT để thực hiện. 

• Thêm bài kiểm tra trắc nghiệm để củng cố bài học: 

Bước này đòi hỏi phải nạp bộ câu hỏi trắc nghiệm lên hệ thống, sau đó mới quay lại bài học và thêm bài kiểm tra 

vào. 

1. Tạo danh mục chứa các câu hỏi trắc nghiệm cho bài 4. 

- Trong màn hình Quản trị, bấm chọn “Quản lý thi v2” – “Danh mục câu hỏi”. 

 

Hình 17 – Tạo danh mục câu hỏi. 

 

 - Tạo danh mục “cha” là “Tin học 10“ ; 

 - Tạo danh mục “Củng cố bài 4 – Bài toán và thuật toán“, chọn danh mục cha là Tin học 10 vừa mới tạo ; 



 Có thể tổ chức cây thư mục khác các bộ câu hỏi trắc nghiệm cho từng chương, bài theo yêu cầu riêng. Trong ví dụ 

này, để đơn giản chưa tạo thư mục Chương 1. Việc tổ chức này sẽ có ít sau này khi tạo bài kiểm tra 1 tiết trích ngẫu nhiên 

từ thư viện các bộ câu hỏi khác nhau của giáo viên tạo sẳn trên hệ thống. 

2. Upload câu hỏi vào danh mục câu hỏi: 

- “Chọn Quản lý thi v2“ - “Danh sách câu hỏi“. 

 

Hình 18 – Danh sách câu hỏi. 

 Nếu đã có câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi thì thầy/cô sẽ nhìn thấy các câu hỏi đã upload. Thầy/cô có thể lọc chỉ 

các câu hỏi theo yêu cầu riêng thông qua các hộp chọn (Combo box) trên màn hình. Có thể chọn câu hỏi để Duyệt, 

Xóa câu hỏi ; có thể bấm vào “Thao tác” để sửa câu hỏi … 

- Để thêm bộ câu hỏi từ file, bấm “Tác vụ “, “Nhập câu hỏi từ file word, excel“ 



 

 
Hình 19 – Upload file câu hỏi trắc nghiệm. 

 

- Download mẫu file dạng Word, Excel hoặc McMix để nhập dữ liệu câu hỏi trắc nghiệm theo dạng thức qui định. 

Cập nhật câu hỏi vào file, sau đó bấm “Chọn tệp” và “Tải lên”. Lưu ý cần chọn thư mục chứa bộ câu hỏi như đã tạo ở bước 

trước. 



 
 

- Bấm chọn ô vuông cạnh cột “Câu số” để chọn tất cả câu hỏi, bấm nút “Đưa vào kho câu hỏi”. Trong ví dụ này chỉ 

demo 4 câu hỏi, 2 câu loại “Dễ” và 2 câu loại “Khó” (xem thêm file mẫu của hệ thống). Có 4 mức độ: Dễ, Trung bình, Khó, 

Rất khó. 

- Đến đây, câu hỏi chỉ mới upload lên hệ thống nhưng chưa được duyệt: Quay trở về hình 18, lọc chọn các câu hỏi 

chưa duyệt, sau đó bấm duyệt câu hỏi. 

3. Thêm câu hỏi từ kho vào bài kiểm tra củng cố bài 4: 

- Chọn Danh sách khóa học – Chọn Khóa học “Chương 1…” – Chọn “Đề cương” – “Bài 4 ...”  (Hình 15). 

- Bấm “Thêm mới học liệu” – “Bài thi/kiểm tra” (Hình 15). 

- Cấu hình bài kiểm tra như hình.  

 Lưu ý: ví dụ này chỉ đưa thử 4 câu hỏi, 2 câu “Dễ” và 2 câu “Khó”, nên cấu hình bài kiểm tra, trong cấu trúc đề thi 

có hai nhóm, mỗi nhóm 2 câu. Nhóm 1: 2 câu dễ, nhóm 2: 2 câu khó. Ứng với mỗi nhóm đều chọn thư mục câu hỏi đã 

tạo ở trên. Điểm đạt là 2 (50% số câu). Thầy/cô có thể đưa ngân hàng câu hỏi lên nhiều hơn để cấu hình đề thi nhiều 

hơn, phong phú hơn. Hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên câu hỏi, đảo câu hỏi, đảo nội dung trả lời theo “ma trận đề” mà 

thầy/cô qui định. Ngoài ra, vì là câu hỏi củng cố bài nên hướng dẫn này cấu hình cho phép học sinh làm bài 3 lần. 



 

 



 

 

Hình 20 – Cấu hình bài kiểm tra trắc nghiệm vào nội dung củng cố bài 4. 

7. THÊM HỌC SINH VÀO KHÓA HỌC: 

 Thầy/cô có thể thêm học sinh từ danh sách học sinh được phân công giảng dạy vào khóa học. Nếu chưa được 

phân công dạy lớp thì thầy/cô không thể thêm lớp đó vào khóa học. 

- Để thêm học sinh vào khóa học, chuyển đến trang quản trị của Khóa học (hình 13). 

- Nếu đã thêm học sinh vào khóa học, người sử dụng sẽ thấy danh sách học sinh trong khóa học. Thầy/cô có thể chọn 

trường, năm học, khối, lớp; sau đó bấm vào biểu tượng kính lúp để xem danh sách học sinh tương ứng đã thêm vào khóa 

học. 

- Trường hợp cần thêm mới học sinh vào khóa học, bấm vào “Quản lý học viên” trong hình 21. 



- Bấm “Các chức năng” – “Thêm từ danh sách người dùng” (Hình 22). 

 

Hình 21 – Danh sách học sinh trong khóa học. 

 

Hình 22 – Thêm học sinh vào trong khóa học.  



 

Hình 23 – Thêm lớp 10/3 vào khóa học. 

- Chọn trường, khối lớp, lớp và bấm vào biểu tượng  để hiển thị danh sách lớp.  

- Bấm chọn hộp kiểm để chọn toàn bộ danh sách, sau đó bấm lưu lại. 

8. TẠO PHÒNG CHAT CHO KHÓA HỌC: 

 Để tạo phòng Chat cho các học sinh để trao đổi hoặc hỏi giáo viên các thắc mắc về bài học, thầy/cô chuyển đến màn 

hình Quản trị khóa học tương ứng.  

 

Hình 24 – Tạo Chat room cho khóa học. 



- Bấm chọn “Các chức năng” – “Chat room”. 

 

 

Hình 25 – Chọn tất cả học sinh trong khóa học thêm vào Chat room. 

- Nhập tiêu đề phòng Chat. 

- Chọn các học sinh được tham gia vào Chat room hoặc chọn “Tạo Chat room với tất cả thành viên trong khóa học”. 

- Trong ví dụ này, chọn tất cả thành viên trong khóa học vào Chat room 

- Thao tác tạo Chat room mất nhiều thời gian do hệ thống tạo phòng Chat, cấp tài khoản cho từng học sinh … Thầy cô 

chờ khá lâu cho thao tác này. 



9. GIỚI THIỆU HỌC SINH VÀO HỌC: 

 Như vậy, hướng dẫn này đã hoàn thành tạo một khóa học cho Bài 4 – Chương 1 – Sách tin học 10: gồm 1 video bài 

giảng (sưu tầm), 1 file nội dung bài học PDF (sưu tầm) và vài câu hỏi trắc nghiệm demo củng cố bài. 

 Công việc cuối cùng là thông báo tài khoản cho học sinh để các em truy cập vào địa chỉ trang e-Learning của nhà 

trường, đăng nhập và vào học các khóa học tương ứng do thầy/cô của trường cung cấp. 

 - Admin của trường đăng nhập vào hệ thống vnEdu;  

 - Vào Start/Quản lý nhà trường/Quản lý học sinh/Tài khoản học sinh; 

 - Xuất danh sách tài khoản và mật khẩu đăng nhập hệ thống VNPT e-Learning ra file excel. 

 Nhà trường tổ chức gửi thông tin cho học sinh thông qua PHHS để sử dụng hệ thống VNPT e-Learning gồm: Địa chỉ 

web truy cập trang e-Learning của trường,  Tài khoản + Mật khẩu của học sinh. 

 Địa chỉ truy cập trang e-Learning các trường THPT của phần mềm VNPT e-Learning tại trang 

http://sogiaoduc.bentre.edu.vn  (hoặc bấm vào Menu “Cổng thông tin các đơn vị” trên trang http://www.bentre.edu.vn). 

Phòng Giáo dục và Đào tạo có nhu cầu gắn các link trang học trực tuyến các trường trực thuộc thì gởi email về 

phongktkd.sobentre@moet.edu.vn để được hỗ trợ. 

 Học sinh có thể truy cập bằng điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính PC và đăng nhập để tham gia học tập (Hình 1 

đến hình 4). 

 Sau khi thầy/cô đã sử dụng tốt hệ thống để tạo được khóa học, thầy/cô có thể nâng cao tính năng của khóa học như: 

giao bài tập thêm cho học sinh, tổ chức kiểm tra trực tuyến để lấy điểm kiểm tra thường xuyên; Tương tác trực tiếp với học 

sinh từ xa: đề xuất mỗi bài học thầy/cô chia thời gian để gặp học sinh từ xa để củng cố kiến thức, kiểm tra học sinh có học 

tốt hay không (dạy học kết hợp), chia thời gian mỗi lần khoảng 20 học sinh (nếu dạy từ xa cùng lúc 45 học sinh của lớp sẽ 

không hiệu quả và có thể đường truyền không đáp ứng tốt). 

 Các nhu cầu nâng cao tính năng đều có hỗ trợ trong hệ thống, thầy/cô có thể liên lạc Phòng Giáo dục Trung học – 

Giáo dục thường xuyên hoặc Phòng Khảo thí, Quản lý CLGD và CNTT- Sở GD&ĐT hoặc VNPT Bến Tre để được hỗ trợ. 

 Chúc thầy/cô thành công. 

http://sogiaoduc.bentre.edu.vn/
http://sogiaoduc.bentre.edu.vn/
http://www.bentre.edu.vn/
mailto:phongktkd.sobentre@moet.edu.vn


--------------- Hết --------------- 
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