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I. TÍNH NĂNG CHUNG 

1.1. Đăng nhập 

- Truy cập địa chỉ http://viettelstudy.vn 

- Lựa chọn Đăng nhập và nhập tài khoản và mật khẩu đã được cấp. 

- Nhấn nút Đăng nhập hoặc nhấn phím Enter để đăng nhập vào hệ thống.  

Chú ý: Người dùng có thể tích vào checkbox Ghi nhớ mật khẩu để trình duyệt tự động 

nhớ tài khoản để đăng nhập vào các lần tiếp theo. 

1.2. Xác thực tài khoản 

Số điện thoại và email là hai thông tin quan trọng để giúp người dùng bảo mật thông tin 

tài khoản của mình và nhận được những thông báo quan trọng từ hệ thống. 

Sau khi đăng nhập, hệ thống sẽ yêu cầu người kiểm tra số điện thoại và email xem có 

chính xác không.Vui lòng kiểm tra và cập nhật lại số điện thoại và email (nếu có thay đổi). 

Sau đó nhấn vào xác thực và làm theo hướng dẫn để xác thực tài khoản trước khi sử dụng.  

1.3. Quên mật khẩu 

Trong quá trình sử dụng, nếu người dùng quên mật khẩu thì tự lấy lại mật khẩu bằng tính 

năng Quên mật khẩu. 

- Truy cập địa chỉ http://viettelstudy.vn. Chọn Quên mật khẩu tại màn hình đăng nhập.  

- Người dùng điền thông tin tài khoản và phương thức nhận mã (qua điện thoại/email) 

để lấy lại mật khẩu.  

 

 

 

 

http://viettelstudy.vn/
http://viettelstudy.vn/
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II. TÍNH NĂNG DÀNH CHO GIÁO VIÊN 

1. Tạo khóa học 

1.1. Tạo khóa học 

- Tại Trang cá nhân, chọn Khóa học, chọn Thêm mới khóa học 

- Nhập các thông tin của khóa học: 

o Tên khóa học;  

o Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc; 

o Khối lớp, môn học; 

o Giới thiệu; 

o Mục tiêu; 

o Chia sẻ (chọn đối tượng được phép tham gia học: Công khai, Chỉ định, Ngoài trừ, 

Chỉ mình tôi).  

- Nhấn Lưu lại.  

1.2. Thêm học liệu 

Với ViettelStudy, giáo viên có thể chủ động xây dựng và thiết kế nội dung theo ý của 

mình truyền đạt đến học sinh với nhiều định dạng khác nhau từ những bài giảng dạng video, 

bài học dạng text, slide bài giảng, bài dạng chuẩn scorm (bài giảng elearning), đến các bài thi, 

tài liệu, thậm chí cả những lớp học tương tác trực tuyến.  

 

Dạng 1: Chuyên đề thường 

Mỗi một khóa học có thể có nhiều nội dung kiến thức khác nhau. Giáo viên có thể chia 

nội dung đó thành nhiều chuyên đề, mỗi chuyên đề gồm nhiều bài học nhỏ để học sinh tiện 

theo dõi và tra cứu. Một chuyên đề kiến thức có thể được thể hiện ở những loại học liệu sau:  

- Video: giáo viên có thể upload video trực tiếp từ máy tính (đối đa: 200MB) hoặc video 

có sẵn trên Youtube. 

- Tài liệu: giáo viên có thể các tài liệu tham khảo như tóm tắt bài giảng, file bài tập... 

với hầu hết tất cả định dạng (doc, docx, xls. xlsx, pdf, rar, zip...) để học sinh tải về 

tham khảo.  

- Câu hỏi: với mỗi bài học, để giúp học sinh kiểm tra được mức độ tiếp thu bài học, giáo 

viên có thể tạo các câu hỏi trắc nghiệm (một đáp án, nhiều đáp án, đúng/sai, gạch chân, 

tự luận, đọc hiểu...) để học sinh luyện tập. 

- Thêm tài liệu: giáo viên có thể  tạo riêng 1 chuyên đề về tài liệu để đăng lên hệ thống.  
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Dạng 2: Đề thi 

Ngoài các bài dạng theo dạng chuyên đề video, tài liệu như trên, trong quá trình tổ 

chức khóa học, giáo viên có thể đưa các đề thi lên hệ thống để cho học sinh ôn luyện trong 

quá trình học để giáo viên có thể kiểm tra, đánh giá mức độ thu nhận kiến thức của học sinh 

(Chi tiết xem hướng dẫn trong phần 2.3.2. Tạo đề thi) 

- Đề thi nhập tay: giáo viên nhập thủ công từng câu hỏi lên hệ thống; 

- Đề thi pdf: giáo viên đưa đề định dạng pdf lên hệ thống; 

- Đề thi từ NHCH: giáo viên sử dụng ngân hàng câu hỏi có sẵn của mình để tạo đề theo 

ma trận mong muốn.  

Dạng 3: Phòng học trực tuyến 

Giáo viên có thể tổ chức lớp học trực tuyến trên hệ thống để tương tác với học sinh. 

Với lớp học này, giáo viên phải tạo ít nhất 15 phút trước khi lớp học diễn ra, thời lượng tối 

đa 4 tiếng cho mỗi lớp học.  

 

2.1.3. Xuất bản khóa học 

- Sau khi đưa nội dung khóa học xong, giáo viên quay trở về trang của của khóa học và 

chọn Xuất bản, chọn đối tượng kiểm duyệt để yêu cầu kiểm duyệt khóa học.  
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2.2. Ngân hàng câu hỏi 

2.2.1. Thêm mới ngân hàng câu hỏi 

- Vào Trang cá nhân, chọn Ngân hàng câu hỏi, chọn Thêm mới ngân hàng câu hỏi. 

- Nhập các thông tin cơ bản của ngân hàng câu hỏi vào: Tên ngân hàng câu hỏi, khối 

lớp, môn học... 

- Nhấn Lưu lại.  

 

2.2.2. Thêm câu hỏi 

Cách 1: Nhập tay 

- Nhập tiêu đề câu hỏi; 

- Chủ đề câu hỏi;  

- Độ khó câu hỏi; 

- Dạng câu hỏi: một đáp án, nhiều đáp án, đúng/sai, điền vào chỗ trống, đúng/sai, tự 

luận, khoanh tròn và chọn một đáp án, đọc hiểu, gạch chân từ cần chọn, nối chéo... 
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Cách 2: Nhập từ Excel/XML 

- Nhập nội dung câu hỏi vào file Excel theo mẫu. Nếu chưa có file mẫu thì nhấn Lấy 

file mẫu để tải về.  

 

- Chọn chủ đề câu hỏi;  

- Chọn dạng câu hỏi: một đáp án hoặc nhiều đáp án;  

- Chọn File muốn tải lên;  

- Nhấn Lưu lại để hoàn tất việc sao chép.  

 

Cách 3: Sao chép từ file Word 

- Soạn câu hỏi trên file Word theo hướng dẫn. Nếu chưa có file mẫu thì nhấn Download 

tại đây để tải về;  

- Copy câu hỏi từ file Word (nhấn Ctrl+C) và paste (nhấn Ctrl+V) sang ViettelStudy; 

- Đối với các câu hỏi có chứa công thức toàn học hoặc hình ảnh đính kèm, hệ thống sẽ 

hỏi có muốn sao chép những hình ảnh, công thức đó hay không, chọn Tiếp tục; 

- Nhấn Ctrl+V một lần nữa để dán (paste) đường dẫn của ảnh cho hệ thống nhận diện; 

- Nhấn Lưu lại để hoàn tất việc sao chép. 

2.3.4. Chia sẻ ngân hàng câu hỏi 

Giáo viên có thể chia sẻ ngân hàng câu hỏi của mình cho các giáo viên khác bằng cách:  

- Vào ngân hàng câu hỏi cần chia sẻ; 

- Chọn Chỉ định bạn bè, sau đó chọn giáo viên muốn chia sẻ.  
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2.3. Tạo kỳ thi 

2.3.1. Tạo kỳ thi 

- Tại Trang cá nhân, chọn Kỳ thi, chọn Thêm mới kỳ thi 

- Nhập các thông tin của kỳ thi:  

o Tên kỳ thi;  

o Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc; 

o Khối lớp, môn học; 

o Giới thiệu: giáo viên nhập nội dung giới thiệu sơ bộ về kỳ thi; 

o Điều kiện đầu vào (nếu muốn); 

o Chia sẻ (chọn đối tượng được phép tham gia thi: Công khai, Chỉ định, Ngoài 

trừ, Chỉ mình tôi).  

- Nhấn Lưu lại.  

2.3.2. Tạo đề thi 

Vào trang quản trị của kỳ thi, chọn Đề thi, chọn Thêm mới. Giáo viên có thể chọn 

một trong các kiểu đề thi sau:  

 

Cách 1: Đề thi nhập tay 

- Giáo viên nhập lần lượt từng câu hỏi vào đề thi. Tương tự phần nhập câu hỏi bằng tay 

ở phần 2.2.2 Thêm câu hỏi  

Cách 2: Đề thi PDF 

- Giáo viên nhập các thông tin các đề thi, sau đó tải file đề thi định dạng file .pdf lên và 

nhập đáp án cho các câu hỏi trong đề thi.  
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Cách 3: Đề thi từ ngân hàng câu hỏi 

- Giáo viên sử dụng ngân hàng câu hỏi đã xây dựng trước đó để tạo đề thi theo ma trận 

đề thi mong muốn. 

 

2.3.3. Xuất bản kỳ thi 

Sau khi đưa nội dung đề thi xong, giáo viên quay trở về trang chủ của kỳ thi và chọn 

Xuất bản, chọn đối tượng kiểm duyệt (Sở, Phòng hoặc trường) để yêu cầu kiểm duyệt kỳ thi. 

Nếu không chọn, hệ thống sẽ gửi thông báo tới tất cả đơn vị cấp trên quản lý.  

2.4. Chia sẻ nội dung học tập 

Sau khi tạo khóa học, kỳ thi đã được duyệt. Giáo viên có thể chia sẻ nội dung mà mình 

vừa tạo với học sinh bằng một trong các cách sau.  

2.4.1. Mời tham gia 

Tại khóa học, kỳ thi muốn chia sẻ, click vào Mời tham gia để chọn nhóm hoặc các 

thành viên mong muốn.  
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III. TÍNH NĂNG DÀNH CHO ĐƠN VỊ QUẢN LÝ (SỞ, PHÒNG, TRƯỜNG) 

1. Trang đơn vị 

Mỗi một tài khoản trên ViettelStudy sẽ được định danh và gán vào các trang đơn vị 

mà mình trực thuộc. Để vào trang đơn vị mà mình được tham gia, tại trang cá nhân của mình, 

chọn nhóm trang đơn vị muốn xem. 

 

- Trang đơn vị sẽ hiển thị như sau.  
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2. Quản trị trang đơn vị 

- Tại Trang đơn vị, chọn Quản trị 

2.1. Tổng quan 

Cho phép đơn vị theo dõi được lượt truy cập vào trang đơn vị.  

 

2.2. Phân quyền 

Cho phép đơn vị có thể phân quyền cho các thành viên khác quản trị trang đơn vị. Các 

quyền thường dùng: 

- Quản lý khóa học: người dùng có quyền tạo khóa học trên trang đơn vị; 

- Quản lý kỳ thi: người dùng có quyền tạo kỳ thi trên trang đơn vị; 

- Quản lý ngân hàng câu hỏi: người dùng có quyền tạo ngân hàng câu hỏi trên trang 

đơn vị; 

- Kiểm duyệt khóa học: người dùng có quyền kiểm duyệt các khóa học trên trang 

đơn vị; 

- Kiểm duyệt kỳ thi: người dùng có quyền kiểm duyệt các kỳ thi trên trang đơn vị… 
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2.3. Kiểm duyệt (Dành cho TK quản trị cấp Sở/Phòng/Trường và Giáo viên được phân 

quyền kiểm duyệt) 

Cho phép đơn vị kiểm duyệt nội dung của giáo viên đưa lên hệ thống.  

 

2.4. Báo cáo 

Quản trị đơn vị có thể theo dõi tình hình sử dụng của đơn vị qua tính năng Báo cáo: 

- Báo cáo chung: thống kê tổng quan về số người dùng và khóa học, kỳ thi của đơn vị. 

- Báo cáo người dùng: thống kê danh sách người dùng của đơn vị hiện có trên hệ thống.  

- Báo cáo hành vi người dùng: cho phép theo dõi tình hình sử dụng (đăng nhập, xác 

thực…) của từng người dùng trong đơn vị. 

- Báo cáo khóa học: cho phép người dùng theo dõi các khóa học hiện có của đơn vị; 

- Báo cáo kỳ thi: cho phép người dùng theo dõi các kỳ thi hiện có của đơn vị; 
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IV. ĐỐI VỚI HỌC SINH 

1.Học trực tuyến 

Người dùng trên ViettelStudy có thể chủ động tìm kiếm, tham gia học các nội dung có sẵn 

trên hệ thống hoặc các nội dung do giáo viên của chính mình đưa lên.  

- Đăng nhập tài khoản, vào trang cá nhân; 

- Click Học tập, chọn Khóa học; 

- Xem danh sách khóa học và click để lọc xem danh sách khóa học. Lọc 

xem khóa học theo trạng thái: đang diễn ra, kết thúc, chưa diễn ra. 

 

- Xem chi tiết khóa học bằng cách click vào tên của một khóa học và học lần lượt các 

nội dung của khóa học theo hướng dẫn của giáo viên. 

2. Thi trực tuyến 

- Đăng nhập tài khoản học sinh, vào trang cá nhân; 

- Click Học tập, chọn Kỳ thi; 

- Xem danh sách kỳ thi và click để lọc xem danh sách kỳ thi. Lọc xem kì 

thi theo trạng thái: đang diễn ra, kết thúc, chưa diễn ra. 
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- Xem chi tiết kỳ thi bằng cách click vào tên của một kỳ thi và làm theo hướng dẫn của 

giáo viên trong kỳ thi đó. 

V.THAM KHẢO VIDEO HƯỚNG DẪN 

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

https://viettelstudy.vn/tap-huan-su-dung-viettelstudy-cho-nganh-giao-duc-va-dao-tao-ben-

tre/Courseware/Lesson/detail.html?&id=5d9207de89e97352ba318531 

VI.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.vn Thành Phố Bến 

Tre 

 

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

7 Nguyễn Tuấn Thanh 0965558439 thanhnt107@viettel.com.vn Ba Tri  

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

9 Nguyễn Đức Phong 0976609779 phongnd14@viettel.com.vn 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  

 

 

https://viettelstudy.vn/tap-huan-su-dung-viettelstudy-cho-nganh-giao-duc-va-dao-tao-ben-tre/Courseware/Lesson/detail.html?&id=5d9207de89e97352ba318531
https://viettelstudy.vn/tap-huan-su-dung-viettelstudy-cho-nganh-giao-duc-va-dao-tao-ben-tre/Courseware/Lesson/detail.html?&id=5d9207de89e97352ba318531

