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A. QUẢN LÝ MENU CMS (chức năng quản trị) 

1. Trang chủ 

Giao diện Trang chủ gồm 3 phần: 

 (1) Các kì thi đang diễn ra: Là phần danh sách các kỳ thi đang diễn ra trên hệ 

thống. 

 (2) Danh sách các đơn vị tham gia: Là phần danh sách các đơn vị mà tài khoản 

đang đăng nhập  tham gia , các đơn vị có tài khoản riêng truy cập vào đề quản 

lý các nhiệm vụ riêng cùa đơn vị đó. 

 (3) Danh sách các kì thi đã tham gia: Là phần danh sách các kỳ thi mà tài 

khoản đang đăng nhập tham gia , có thể với vai trò là thí sinh hoặc là quản trị 

của kì thi đó 

 

2. Tài khoản 

2.1.  Người dùng 

- Trên thanh CMS, chọn menu Xem thêm/Tài khoản/Người dùng, hệ thống sẽ 

hiển thị danh sách tài khoản có trên hệ thống 

  

 Thêm mới người dùng 

Để thêm mới người dùng, người quản trị chọn nút Thêm mới. Sau khi popup hiện lên, 

điền đầy đủ thông tin (những trường nào có dấu * là bắt buộc) và ấn Lưu lại. 

Trong trang đơn vị chọn menu Người dùng 
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❖ Thêm mới người dùng nhập tay 

➢ Người dùng nhấn vào nút “Thêm mới” → điền các thông tin trong form thêm 

mới rồi nhấn Lưu lại. Những trường có đánh dấu * là bắt buộc nhập 
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❖ Thêm mới người dùng từ excel 

➢ Người dùng nhấn vào nút import excel 

➢ Chọn lại tài khoản muốn import 

➢ Chọn file tải lên rồi nhấn Lưu lại 

❖ Xuất file tài khoản người dùng 

➢ người dùng nhấn nút export excel 

➢ Hệ thống tải về toàn bộ tài khoản có trong đơn vị 

❖ Gán lớp cho tài khoản 

➢ Tick chọn tài khoản 

➢ Nhấn nút “Gán học sinh vào lớp” 

➢ Chon lớp muốn gán vào rồi nhấn Cập nhật 

❖ Gán niên khóa cho tài khoản 

➢ Người dùng tick chọn tài khoản cần gán 

➢ Nhấn nút Gán niên khóa 

➢ Chọn niên khóa rồi nhấn Cập nhật 

❖ Đặt lại mật khẩu 

➢ Tick chọn tài khoản 

➢ Nhấn nút “Đặt lại mật khẩu” 
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➢ Nhập mật khẩu vào ô “ mật khẩu” và “ Nhập lại mật khẩu” 

➢ Nhấn nút cập nhật 

❖ Xem thông tin giới thiệu của tài khoản 

➢ Người dùng nhấn vào biểu tượng   

➢ Link sang trang cá nhân của tài khoản với thông tin cơ bản của tài khoản 

❖ Chỉnh sửa thông tin tài khoản 

➢ Người dùng nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa 

➢ Chỉnh sửa các thông tin trong form chỉnh sửa rồi nhấn lưu lại. Email và tài 

khoản là không thay đổi được 

❖ Xóa tài khoản 

➢ Người dùng nhấn vào biểu tượng xóa 

➢ Chọn có để xóa hoặc chọn không để hủy xóa 

❖ Bộ lọc tìm kiếm tài khoản 

➢ Người dùng lựa chọn các thông tin bên bộ lọc để nhập từ khóa tìm kiêm và 

chọn các thông tin có bên bộ lọc 

2.2.Phân quyền 

- Trong trang đơn vị, người dùng chọn menu Phân quyền 

  

❖ Thêm mới phân quyền bằng tay 

➢ Người dùng nhấn nút Thêm mới 

➢ Nhập các thông tin trong form thêm mới rồi nhấn Lưu lại 
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❖ Phân quyền theo nhóm bằng excel 

➢ Người dùng nhấn nút export excel để tải về danh sách các quyền hiện tại của 

tài khoản rồi nhập mã quyên mới muốn phân cho tài khoản 

➢ Nhấn nút import excel và tải file mới gán quyền mới lên 

➢ Lưu lại 

❖ Chỉnh sửa phân quyền 

➢ Người dùng nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa 

➢ Chọn lại vai trò mới cho tài khoản rồi nhấn Lưu lại để lưu thay đổi hoặc chọn 

Đóng lại để hủy lưu 

❖ Xóa phân quyền 

➢ Người dùng nhấn vào biểu tượng xóa 

➢ Chọn có để xóa hoặc chọn không để hủy xóa 

2.3.Phân công 

Trong trang đơn vị chọn menu Phân công 
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❖ Thêm mới phân công 

➢ Người dùng nhấn nút thêm mới 

➢ Nhập các thông tin trong form thêm mới rồi nhấn Lưu lại 

 

❖ Xóa phân công 

➢ Người dùng nhấn vào biểu tượng dấu x 

➢ Chọn ok để xóa hoặc chọn hủy để hủy 

❖ Sửa phân công 

➢ Người dùng tick chọn vào khối lớp muốn phân công lại 

*Đổi mật khẩu tài khoản 

 Đổi mật khẩu từng tài khoản 

 Bước 1: Chọn biểu tượng đổi mật khẩu            ở cột chọn 

hành động trong bảng danh sách tài khoản 

 Bước 2: Hiển thị form đổi mật khẩu, thì nhập mật khẩu mới 

vào 
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 Bước 3: Click chọn cập nhật thì thông báo thành công. 

 Đổi mật khẩu hàng loạt 

 Bước 1: Tick chọn những tài khoản cần đổi mật khẩu hàng 

loạt 

 Bước 2: Nhấn vào nút Đặt lại mật khẩu  hệ thống sẽ hiện thị 

popup đổi mật khẩu 

 
 Bước 3: Nhập mật khẩu vào ô mật khẩu và ô nhập lại mật 

khẩu=> Lưu lại 

   

 Phân quyền tài khoản 

Bước 1: Chọn vào biêu tượng cập nhật  ở cột phân quyền trong danh sách tài khoản 

Bước 2: Hiển thị form cập nhật vai trò và chọn vai trò muốn phân cho tài khoản đó. 

Bước 3: Chọn Lưu lại thì phân quyền tài khoản thành công 

3. Ngân hàng câu hỏi 

3.1. Danh sách NHCH 

- Trên menu CMS, chọn Khởi tạo/NHCH/Danh sách NHCH.Danh sách ngân 

hàng câu hỏi cho phép Thêm/Sửa/Xóa /Tìm kiếm/Xuất excel danh sách ngân hàng câu 

hỏi 
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 Thêm mới ngân hàng câu hỏi 

Khi muốn thêm mới ngân hàng câu hỏi, kích chuột vào nút Thêm mới. Sau khi popup 

hiện ra, điền đầy đủ thông tin(những trường có dấu * là bắt buộc) và ấn Lưu lại. 

 

 
 3.2.  Danh sách câu hỏi ngân hàng 

- Trên menu CMS, chọn Khởi tạo/NHCH/Danh sách câu hỏi ngân hàng.Danh 

sách câu hỏi ngân hàng cho phép Thêm/Sửa/Xóa /Tìm kiếm/Đồng bộ câu hỏi sang 

https://viettelstudy.vn/ 

 
 

https://viettelstudy.vn/
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 Thêm mới Câu hỏi ngân hàng 

o Thêm mới bằng tay 

 Bước 1: Người dùng chọn Khởi tạo/ Ngân hàng câu hỏi/ Danh sách câu 

hỏi ngân hàng 

 Bước 2: Chọn thêm mới -> Nhập bằng tay 

 Bước 3: Người dùng  lựa chọn và nhập các trường thông tin yêu cầu và 

ấn nút “lưu lại” 

 
 

o Thêm mới bằng excel 

 Bước 1: Người dùng chọn Khởi tạo 

 Bước 2: Chọn menu Ngân hàng câu hỏi-> chọn Danh sách câu hỏi ngân 

hàng 

 Bước 3: Chọn thêm mới -> Nhập dữ liệu từ Excel 

 Bước 4: Người dùng lựa chọn và nhập các trường thông tin yêu cầu và 

ấn nút “lưu lại”. 
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 Đồng bộ câu hỏi sang Viettelstudy 

Cho phép đồng bộ câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi của phần mềm Khảo thí sang ngân 

hàng câu hỏi của phần mềm Viettelstudy 

❖ Đồng bộ từng câu hỏi 

✓ Bước 1: Chọn menu Khởi tạo/NHCH/Danh sách câu hỏi ngân hàng 

✓ Bước 2: Bộ lọc/Lọc ra 1 NHCH muốn đồng bộ 

✓ Bước 3: Tich chọn câu hỏi muốn đồng bộ 

✓ Bước 4: Nhấn button: ĐỒNG BỘ CÂU HỎI SANG VIETTELSTUDY 

✓ Bước 5: Nhấn chọn NHCH đích/chọn 1 NHCH đích==> Nhấn nút Đồng bộ 

 

 
  

❖ Đồng bộ tất cả  

✓ Bước 1: Chọn menu Khởi tạo/NHCH/Danh sách câu hỏi ngân hàng 

✓ Bước 2: Bộ lọc/Lọc ra 1 NHCH muốn đồng bộ 

✓ Bước 3: Nhấn button : ĐỒNG BỘ CÂU HỎI SANG VIETTELSTUDY 

✓ Bước 4: Nhấn chọn NHCH đích/chọn 1 NHCH  

✓ Bước 5: Tick chọn đồng bộ tất cả==> nhấn nút Đồng bộ 

3.3. Duyệt câu hỏi ngân hàng 

- Trên menu CMS, chọn Khởi tạo/NHCH/Duyệt câu hỏi ngân hàng.Duyệt câu 

hỏi ngân hàng cho phép Sửa/Xóa /Tìm kiếm/Duyệt câu hỏi   
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 Duyệt câu hỏi 

Chức năng này cho phép duyệt câu hỏi,những câu hỏi được duyệt sẽ được đưa vào sử 

dụng, còn các câu hỏi không duyệt vẫn chỉ hiển thị trên danh sách câu hỏi.  

✓ Bước 1: Người quản trị tích chọn vào ô vuông đầu mỗi câu hỏi (hoặc có thể 

chọn nhiều bằng cách tích chọn ô vuông cạnh ô thứ tự sắp xếp) 

✓ Bước 2: Chọn hành động Duyệt 

✓ Bước 3: Thông báo duyệt câu hỏi thành công 

 

   

4. Khởi tạo 

4.1.  Môn thi/Đề tổ hợp 

Trên thanh menu CMS, chọn Khởi tạo/ Môn thi- Đề tổ hợp, hệ thống sẽ giúp người 

quản trị thêm, sửa, xóa ,sắp xếp, phân trang và tìm kiếm môn thi,đề tổ hợp.  
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 Thêm mới Môn thi/ Đề thi tổ hợp 

Để thêm mới Môn thi, Đề tổ hợp chọn nút Thêm mới. Sau khi popup hiện lên, điền 

đầy đủ thông tin (những trường nào có dấu * là bắt buộc) và ấn Lưu lại. 

 

 

4.2.  Đề thi 

-  Trên thanh menu CMS, chọn Khởi tạo / Đề thi, hệ thống sẽ hiển thị danh sách 

đề thi đang có, bao gồm sửa đề thi, xem chi tiết đề  thi, xóa đề thi, xuất excel. 
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B. QUẢN LÝ MENU KỲ THI 

 Bước 1:  

o Đối với tài khoản Quản trị -> Chọn menu chính CMS chọn Khởi tạo -

>Kỳ thi 

 
 

 Kì thi, kiểm tra cấp trường,lớp ( Quy trình tổ chức sẽ được rút gọn các bước)  

 

 

1. Menu Trang chủ 

Trang chủ của kỳ thi hiện ra thông tin giới thiệu về kì thi: Khối lớp tham gia kì thi, 

Loại gói cước, tên gói cước được sử dụng trong kì thi, danh sách đề thi có trong kì thi 

và Đánh giá chất lượng Ngân hàng câu hỏi. 
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 Xem chi tiết đề thi 

Tại trang chủ của kì thi, click vào 1 đề thi: Hiển thị trang thông tin chi tiết của đề thi 

đó.Trong trang chi tiết của đề thi người dùng có thể chỉnh sửa, xóa đề thi, bình luận về 

đề thi 

 

 

 Đánh giá chất lượng NHCH 

- Tại trang chủ của kì thi đã kết thúc, click vào nút: Đánh giá chất lượng NHCH 

của đề thi đó. 
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- Sau khi hệ thống thống kê dữ liệu thành công, tiếp tục click chọn Phân tích Câu 

hỏi 

 
- Hiển thị form download kết quả. Lưu lại để xem kết quả đánh giá phân tích 

NHCH 

 

2.  Menu Đề thi 

- Chức năng: Quản lý thêm, sửa, xoá 1 đề thi trong 1 kỳ thi 

- Chọn menu đề thi => Hệ thống hiển thị danh sách các bài thi và đề thi (nếu có )  
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2.1 Thêm mới bài thi 

 Bước 1 : Click vào nút thêm bài thi 

 
 Bước 2 :Form thêm mới hiển thị, nhập thông tin cần thiết để thêm mới 1 bài 

thi:  

 Nhập tên bài thi tổ hợp 

 Chọn khối lớp 

 Chọn bộ môn theo khối lớp đã chọn 

 Chọn thời gian 

 Check box hiển thị hoặc không hiển thị bài thi ra 

 Check box Đề tổ hợp dạng random tức là khi tạo bài thi random -> thí sinh 

đăng kí bài thi này hệ thống sẽ tự động chọn ngẫu nhiên cho thí sinh 1 đề 

trong tổng số đề có trong bài thi 

- Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết=> Nhấn lưu lại để lưu hoặc chọn 

nút Đóng lại để hủy lưu 
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2.4.1 Thêm câu hỏi trong đề thi nhập tay 

 B1. Trong form thêm mới đề thi/Click vào button thêm câu hỏi ở cuối trang 
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 B2. Hệ thống sẽ hiển thị các dạng câu hỏi /người dùng chọn dạng câu hỏi trong 

danh sách hiển thị để thêm mới câu hỏi  

 
 B3. Nhập nội dung câu hỏi, đáp án, lời giải( nếu có) => tick chọn đáp án đúng 

=> lưu lại 

2.4.2 Thêm câu hỏi Nhập từ excel trong đề thi nhập tay 

 

 
 

 B1: Trong form thêm mới đề thi => Nhấn nút “Nhập từ excel” ở cuối trang 

 B2.Hiển thị form nhập câu hỏi từ file excel: Chọn dạng câu hỏi => chọn tệp tải 

lên và nhấn “ thêm” hoặc chọn “ đóng” để hủy chọn nhập câu hỏi từ file 
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❏ Lưu ý:  

➢ File tải lên cần theo đúng biểu mẫu chuẩn, người dùng nhấn vào button” lấy 

file mẫu” để tải file mẫu về và nhập  

➢ Trong file excel nhập câu hỏi-> Đối với câu hỏi lựa chọn nhiều đáp án đúng 

các đáp án sẽ ngăn cách nhau bơi dấu @ 

 

2.4.3 Tạo bộ đề mẫu trong đề thi 

  
 B1. Nhập số đề mẫu muốn tạo vào ô “Tạo bộ đề mẫu” 

 B2.  Nhấn nút “tạo”, sau khi tạo đề mẫu thành công hệ thống sẽ hiển thị ra danh 

sách các đề mẫu 

 

 
 

2.4.4 Thêm câu hỏi trong đề pdf 

 B1. Nhập các thông tin trong form thêm câu hỏi: Kiểu câu hỏi,số lượng câu 

hỏi, số đáp án, kiểu đáp án 

 B2 .  Nhấn button “ thêm” để thêm câu hỏi vừa tạo hoặc nhấn button” Xóa” để 

xóa số câu hỏi đã nhập ở B1 
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 B3: Tick chọn vào mỗi đáp án đúng 

C.  PHÂN HỆ TRONG TRANG ĐƠN VỊ 

- Mỗi Sở/Phòng/Trường sẽ được admin cấp cho 1 tài khoản quản trị đơn vị của 

đơn vị đó. 

- Sau khi đăng nhập vào hệ thống, màn hình hiển thị như sau 
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❖ Các kỳ thi đang diễn ra: Danh sách các kì thi của “đơn vị mà tài khoản đang 

đăng nhập trực thuộc” đang diễn ra 

❖ Danh sách các đơn vị tham gia : Danh sách những đơn vị mà tài khoản đang 

đăng nhập tham gia 

❖ Danh sách các kỳ thi đã tham gia: Danh sách các kỳ thi mà tài khoản đang 

đăng nhập tham gia 

❖ Để vào được trang chi tiết của đơn vị: Nhấn vào tên của đơn vị tại mục Danh 

sách các đơn vị tham gia 

➢ Trang chi tiết đơn vị sẽ hiển thị như sau: 

  

 
 

4. Menu Ngân hàng câu hỏi 

4.1 Danh sách ngân hàng câu hỏi 

Trong trang đơn vị chọn menu Ngân hàng câu hỏi/Danh sách ngân hàng câu hỏi 
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❖ Thêm mới ngân hàng câu hỏi 

➢ Người dùng nhấn nút thêm mới 

➢ Nhập các thông tin trong form thêm mới, những trường có dấu * là bắt buộc 

nhập →  rồi chọn Lưu lại để tạo mới hoặc chọn đóng lại để hủy 

 

 

❖ Chia sẻ ngân hàng câu hỏi 

➢ Tại form thêm mới, tick chọn các đơn vị muốn chia sẻ NHCH 
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➢ Nhập các thông tin trong form thêm mới, những trường có dấu * là bắt buộc 

nhập →  rồi chọn Lưu lại để hoàn tất thao tác, NHCH sẽ được chia sẻ & hiển thị với 

các đơn vị đã được tick chọn. 

4.2 Danh sách câu hỏi 

Trong trang đơn vị, chọn menu Ngân hàng câu hỏi/Danh sách câu hỏi 

  

4.2.1 Copy câu hỏi 

 Trong trang đơn vị, chọn menu Ngân hàng câu hỏi/Danh sách câu hỏi 

 Những câu hỏi được copy sẽ hiển thị box để tick chọn 
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 Click chọn Copy câu hỏi. Tại form copy chọn NHCH đích muốn copy câu hỏi 

về. Click Lưu lại để hoàn tất thao tác 

 

4.3 Thêm mới câu hỏi 

4.3.1 Thêm mới câu hỏi nhập tay 

- Người dùng chọn nút thêm mới/nhập tay 

- Nhập thông tin trong form thêm mới rồi nhấn Lưu lại 

✓ Nhập tiêu đề câu hỏi 

✓ Chọn phân công khối lớp bộ môn→ hiển thị ra danh sách ngân hàng câu hỏi 

nếu có hoặc hệ thống sẽ thông báo không có ngân hàng nào phù hợp 

✓ Chọn ngân hàng câu hỏi muốn thêm câu hỏi vào 

✓ Chọn chủ đề 

✓ Tick chọn Cho phép copy câu hỏi để chia sẻ và cho copy câu hỏi ngân hàng 

✓ Chọn dạng câu hỏi, độ khó 

✓ Nhập đáp án, lời giải 



27 
 

 

4.3.2 Thêm mới câu hỏi từ excel 

- Người dùng chọn nút thêm mới/nhập dữ liệu từ excel 

- Chọn các thông tin trong form thêm mới và tải file câu hỏi lên rồi nhấn Lưu lại 

  

4.3.3 Thêm mới câu hỏi từ word 

- Người dùng chọn nút thêm mới/Nhập dữ liệu từ file doc 

- Chọn các thông tin trong form thêm mới, tải file doc câu hỏi lên rồi nhấn Lưu 

lại 
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D. HƯỚNG DẪN VÀO THI (ĐỐI HỌC SINH) 

 Bước 1: Tài khoản người dùng sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống 

 Bước 2: Click chọn kì thi mà thí sinh đã đăng kí tham gia tại mục Danh sách 

các kì thi đang diễn ra hoặc danh sách các kì thi đang diễn ra 

 
 

o Hệ thống sẽ lik sang trang chi tiết kì thi 

 
 

 Bước3: Click vào đề thi mà thí sinh đăng kí để vào thi, màn hình sẽ hiển thị 

như sau 

 

 Bước 4: Nhấn vào nút Làm bài để vào làm bài thi 

o Màn hình làm bài  
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 Bước 5: Thí sinh nhấn nút Nộp bài để nộp bài thi của mình. Chọn Ok để nộp 

bài hoặc chọn Hủy để hủy hành động nộp bài 

 
 

❖ Để xem lại bài thi,thí sinh vào kì thi mình đã thi và chọn menu Bài thi rồi nhấn 

vào biểu tượng hình con mắt để xem bài thi mình đã làm.  

- Thí sinh có thể xem được đáp án và lời giải chi tiết cho từng câu nếu người tạo 

đề thi bật chế độ này khi tạo đề thi 

  

E. THAM KHẢO HƯỚNG DẪN VIDEO 

*Ghi chú: sau khi đăng nhập bằng tài khoản Viettel Study của trường, click link để xem 

https://viettelstudy.vn/Tap-huan-Khao-thi-Online-va-cham-thi-Vitest-

offline/Courseware/Lesson/detail.html?&id=5da6c93eede6734c986c8998 

 

 

https://viettelstudy.vn/Tap-huan-Khao-thi-Online-va-cham-thi-Vitest-offline/Courseware/Lesson/detail.html?&id=5da6c93eede6734c986c8998
https://viettelstudy.vn/Tap-huan-Khao-thi-Online-va-cham-thi-Vitest-offline/Courseware/Lesson/detail.html?&id=5da6c93eede6734c986c8998
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*ĐẦU MỐI HỖ TRỢ THEO HUYỆN 

Stt Họ tên ĐT Email Huyện Ghi chú 

1 Nguyễn Lê Nhật 
Quang 

0978842727 quangnln@viettel.com.vn  Phụ 
trách 
chung 

2 Mai Tấn Thành 0988435377 thanhmt3@viettel.com.vn  Phụ 
trách 
chung 

3 Nguyễn Minh Tâm 0388555345 tamnm@viettel.com.vn Châu Thành  

4 Võ Duy Thái 0972987897 thaivd1@viettel.com.vn Bình Đại  

5 Phạm Bội Anh 
Thuyên 

0965406060 thuyenpba@viettel.com.v
n 

Thành Phố 
Bến Tre 

 

6 Lê Hoàng Vũ Linh 0989850279 linhlhv@viettel.com.vn Chợ Lách  

7 Nguyễn Tuấn 
Thanh 

0965558439 thanhnt107@viettel.com.v
n 

Ba Tri  

8 Phạm Minh Luân 0962869898 toannm1@viettel.com.vn Mỏ Cày Bắc  

9 Nguyễn Đức Phong 0976609779 phongnd14@viettel.com.v
n 

Giồng Trôm  

10 Trần Trịnh Quốc Sử 0967019193 suttq@viettel.com.vn Thạnh Phú  

11 Phan Thị Ngọc Thu 0984862667 thuptn@viettel.com.vn Mỏ Cày 
Nam 

 

 

 


