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1     PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1 Mục đích của tài liệu 

- Mô tả chi tiết các chức năng dưới dạng người dùng của hệ thống Mạng xã hội 

học tập trực tuyến ViettetStudy version 2 (Sau đây gọi tắt là ViettelStudy 

ver2). 

- Tài liệu sử dụng cho: 

+ Đội phát triển, đội test trong quá trình phát triển tính năng người dùng 

+ Người dùng trong quá trình sử dụng sản phẩm 

1.2 Mô tả tài liệu 

- Tài liệu được viết để mô tả lại toàn bộ các chức năng của hệ thống 

ViettelStudy ver2 dành cho người dùng. 

- Tài liệu bao gồm 3 phần chính: 

+ Phần 1: Giới thiệu chung. 

+ Phần 2: Mô tả các chức năng. 

+ Phần 3: Mô tả các quy trình tổ chức khóa học, tổ chức kỳ thi, thanh toán. 

1.3 Giới thiệu chung 

1.3.1 Các tính năng chung 

1.3.1.1 Tính năng đăng nhập 

Cho phép người dùng đăng nhập vào tài khoản 

1.3.2 Các tính năng cụ thể 

1.3.2.1 Tính năng Khóa học 

Cho phép người dùng thêm, xem, sửa, xóa Khóa học, Chuyên đề, Tài liệu, Bài học 

1.3.2.2 Tính năng Thi 

Cho phép người dùng thêm, xem, sửa, xóa Kỳ thi, Đề thi 

1.3.2.3 Tính năng Mạng xã hội 

Cho phép người dùng theo dõi, kết bạn, nhắn tin với người dùng khác; đăng 

bài, chia sẻ, lưu trữ học liệu trong quá trình sử dụng 

1.3.2.4 Tính năng Giải trí 

Cho phép người dùng tham gia game tri thức trong quá trình sử dụng 

1.3.2.5 Tính năng Tra cứu 

Cho phép người dùng tra cứu toàn bộ các thông tin cần thiết như: Khóa học, 

chuyên để, bài học, kỳ thi, đề thi, Sở, phòng, trường, giáo viên. 
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1.3.2.6 Tính năng Thanh toán 

Cho phép người dùng thêm, sửa, xóa Chương trình khuyến mãi, Phiếu giảm 

giá; Thanh toán các nội dung cần trả phí. 

1.3.3 Các quy trình chung 

 Quy trình tổ chức một khóa học Khóa học 

 Quy trình tổ chức một Kỳ thi 

 Quy trình Thanh toán 

 Quy trình tạo Phòng học tương tác 

2    PHẦN 2: MÔ TẢ CÁC CHỨC NĂNG 

2.1 Chức năng chung 

2.1.1 Đăng Nhập 

- Bước 1: Truy cập địa chỉ http://viettelstudy.vn/ 

- Bước 2: Lựa chọn “Đăng nhập”: 

 

- Bước 3: Sử dụng Tài khoản hoặc email và mật khẩu mà người dùng đã được 

tạo sẵn để đăng nhập vào hệ thống 

- Bước 4: Người dùng chọn “Đăng nhập” để vào trang cá nhân  

2.1.2 Đổi mật khẩu 

- Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản. Trong phần thanh tác vụ, chọn mũi tên 

 

http://viettelstudy.vn/
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- Bước 2: Lựa chọn “Đổi mật khẩu” màn hình xuất hiện textbox để điền thông 

tin mật khẩu cũ và mới: 

 

- Bước 3: Người dùng chọn “Cập nhật” để thay đổi mật khẩu 

2.1.3 Quên mật khẩu 

- Bước 1: Truy cập địa chỉ http://viettelstudy.vn/. Chọn “Quên mật khẩu” tại 

màn hình đăng nhập 

 

- Bước 2: Người dùng điền thông tin để lấy lại mật khẩu. Lưu ý: 

+ Người dùng phải nhớ tài khoản đăng nhập 

+ Người dùng có thể lấy lại mật khẩu thông qua email hoặc số điện thoại đã 

đăng ký 

+ Khi người dùng lựa chọn email hoặc số điện thoại, hệ thống sẽ gợi ý email/số 

điện thoại người dùng sử dụng để dựa vào đó lấy mã bảo mật 

+ Người dùng nhập mã bảo mật đã gửi vào email/số điện thoại sau đó nhập 

lại mật khẩu muốn thay đổi để đổi mật khẩu và đăng nhập vào tài khoản 

http://viettelstudy.vn/


7 

 

2.2 Tính năng cụ thể 

2.2.1 Tính năng Khóa học 

2.2.1.1 Chức năng Khóa học 

 Cách 1: Sau khi Đăng nhập, người dùng click chọn Trang cá nhân và lựa 

chọn tab Khóa học trên menu tính năng 

 Cách 2: Sau khi Đăng nhập, người dùng click chọn phần Khóa học phía 

bên phải màn hình Trang chủ 

2.2.1.1.1. Xem Khóa học 

 Bước 1: Người dùng để chuột ở tab Khóa học, với người dùng đăng nhập 

với vai trò giáo viên, hệ thống sẽ hiển thị 2 sub-menu: 

 “Khóa học của tôi” là khóa học do người dùng rạo ra 

 “Khóa học đã tham gia” là khóa học người dùng đã tham gia học 

Với người dùng đăng nhập với vai trò học sinh, hệ thống sẽ di chuyển đến 

màn hình chi tiết khóa học. 

 Bước 2: Người dùng click chọn Khóa học, hệ thống mặc định chuyển đến 

trang “Khóa học của tôi” 



8 

 Bước 3: Để xem chi tiết Khóa học, người dùng click chọn tên hoặc ảnh của 

Khóa học 

2.2.1.1.2. Thêm Khóa học 

 Bước 1: Người dùng click chọn tab Trang cá nhân/Khóa học 

 Bước 2: Chọn nút “Thêm Khóa học”  

 Bước 3: Điền các thông tin yêu cầu của Khóa học như trong ảnh. 

 

 Lưu ý: 

 Người dùng tick chọn “Cố định” khi muốn thêm thời khóa biểu cho 

người dùng khác nhìn thấy 

 Trạng thái chia sẻ: 

Công khai: Mọi người có thể nhìn thấy và tham gia khóa học 

Chỉ định: Chỉ những Nhóm và Người dùng được lựa chọn mới nhìn 

thấy và được tham gia khóa học 

Ngoại trừ: Tất cả mọi người có thể nhìn thấy và tham gia khóa học ngoại 

trừ Nhóm và Người dùng dược lựa chọn 

Chỉ mình tôi: Chỉ có người tạo mới thấy khóa học 
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 Bước 4: Lựa chọn nút “Lưu” để hoàn thành việc lưu khóa học. Sau khi 

“Lưu”, hệ thống chuyển đến màn hình “Nội dung chi tiết” Khóa học để 

thêm “Chuyên đề” và “Bài học” 

2.2.1.1.3. Sửa Khóa học 

 Bước 1: Người dùng click chọn tab Trang cá nhân/Khóa học 

 Bước 2: Chọn icon “Sửa” Khóa học  

 Bước 3: Điền các thông tin cần chỉnh sửa sau đó chọn nút “Lưu” 

2.2.1.1.4. Xóa Khóa học 

 Bước 1: Người dùng click chọn tab Trang cá nhân/Khóa học 

 Bước 2: Chọn icon “Xóa” Khóa học  

 Lưu ý: Với những Khóa học đã có người học hoặc phát sinh doanh thu thì 

người dùng không thể xóa được. 

2.2.1.2 Chức năng Chuyên đề 

2.2.1.2.1. Xem Chuyên đề 

 Bước 1: Người dùng chọn Khóa học/Trang chủ 

 Bước 2: Người dùng click chọn Chuyên đề, hệ thống mặc định chuyển đến 

trang chi tiết chuyên đề. Người dùng click chọn “Vào học” để học các bài 

học trong chuyên đề” 

2.2.1.2.2. Thêm Chuyên đề 

 Bước 1: Người dùng chọn Khóa học/Nội dung chi tiết 

 Bước 2: Người dùng chọn nút “Thêm mới”. Hệ thống hiển thị menu lựa 

chọn, người dùng chọn “Chuyên đề” 

 Bước 3: Người dùng điền các thông tin của Chuyên đề theo như trong ảnh. 

Lưu ý: Tick chọn “Hiển thị” nếu muốn mọi người đều có thể thấy được 

Chuyên đề 
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 Bước 4: Lựa chọn nút “Lưu” để hoàn thành việc lưu Chuyên đề 

2.2.1.2.3. Sửa Chuyên đề 

 Sửa thứ tự chuyên đề:  

 Bước 1: Người dùng chọn Khóa học/Nội dung chi tiết  

 Bước 2: Người dùng di chuột vào chuyên đề đến khi xuất hiện icon kéo 

thả. Di chuyển đến vị trí chuyên đề cần thay đổi và chọn “Lưu” để hoàn 

thành việc lưu Chuyên đề 

 Sửa Tên chuyên đề:  

 Cách 1: Người dùng chọn Khóa học/Nội dung chi tiết. Người dùng click 

vào tên chuyên đề, sửa và Lưu 

 Cách 2: Sửa trong phần chỉnh sửa chi tiết chuyên đề  

 Chỉnh sửa Chi tiết chuyên đề: 

 Bước 1: Người dùng chọn Khóa học/Nội dung chi tiết 

 Bước 2: Chọn icon “Sửa” Chuyên đề  

 Bước 3: Điền các thông tin cần chỉnh sửa sau đó chọn nút “Lưu” 

2.2.1.2.4. Xóa Chuyên đề 

 Bước 1: Người dùng click chọn Khóa học/Nội dung chi tiết 

 Bước 2: Chọn icon “Xóa” Chuyên đề  
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 Lưu ý: Với những Chuyên đề đã có người học hoặc phát sinh doanh thu thì 

người dùng không thể xóa được. 

2.2.1.3 Chức năng Đề thi 

 Hiện có 2 cấp Đề thi:  

 Tài liệu cấp 1: Đề thi thuộc Khóa học 

 Tài liệu cấp 2: Đề thi thuộc Chuyên đề, Phòng học trực tuyến 

 Cả 2 cấp tài liệu đều có cách sử dụng tương tự nhau 

2.2.1.3.1. Chức năng xem Đề thi 

 Bước 1: Người dùng chọn Khóa học/Nội dung chi tiết 

 Bước 2: Người dùng click chọn Đề thi trong danh sách đề thi, hệ thống mặc 

định chuyển đến trang chi tiết của đề thi.  

 

 Người dùng chọn tab Thông tin cơ bản để xem các thông tin của đề thi 

 Người dùng chọn tab Thống kê để xem thống kê số lượt làm bài, kết 

quả làm bài, xếp hạng. 

 Người dùng chọn Quay lại danh sách để quay trở về danh sách đề thi 

2.2.1.3.2. Chức năng thêm Đề thi 

 Bước 1:  
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 Đề thi khoá học: Người dùng chọn Khóa học/Nội dung chi tiết 

 Đề thi trong chuyên đề: Người dùng chọn Khóa học/Nội dung chi 

tiết/Chuyên đề 

 Bước 2:  

 Đề thi khoá học: Người dùng click vào , chọn loại đề thi để 

thêm mới đề thi của khoá học  

 Đề thi trong chuyên đề: Người dùng click vào  , chọn 

loại đề thi để thêm mới đề thi trong chuyên đề  

 Cách thêm mới đề thi, xem ở Chức năng đề thi trong mục Tính năng 

Thi. 

 Bước 3: Người dùng điền các thông tin của đề thi theo như trong ảnh.  

 Chọn “Công khai cho tất cả” nếu muốn mọi người đều có thể thấy được 

đề thi 

 Chọn “Cho xem đáp án” nếu muốn sau khi làm bài thí sinh có thể xem 

được đáp án của đề thi 

 Bước 4:  

 Click Lưu để lưu các thay đổi 

 Click Xuất bản để hoàn thành tạo đề thi 

2.2.1.3.3. Chức năng sửa Đề thi 

 Bước 1: Người dùng chọn Khóa học/Nội dung chi tiết/Đề thi hoặc Khóa 

học/Nội dung chi tiết/Chuyên đề/Đề thi 

 Bước 2: Người dùng chọn đề thi muốn sửa, click vào  để vào giao diện 

sửa đề thi 

 Bước 3: Người dùng cập nhật lại các thông tin của đề thi theo tương tự như 

tạo mới đề thi 

 Bước 4:  

 Click Lưu để lưu các thay đổi 

 Click Xuất bản để hoàn thành tạo đề thi 

2.2.1.3.4. Chức năng xóa Đề thi 

 Bước 1: Người dùng chọn Khóa học/Nội dung chi tiết/Đề thi hoặc Khóa 

học/Nội dung chi tiết/Chuyên đề/Đề thi 

 Bước 2: Người dùng chọn đề thi muốn xóa, click vào  để xóa đề thi  
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 Bước 3: Hệ thống sẽ hiện thông báo có chắc chắn xóa hay không, nếu đồng 

ý xóa, nhấn OK, nếu không muốn xóa, nhấn Hủy 

 

2.2.1.4 Chức năng Phòng học trực tuyến 

2.2.1.4.1. Chức năng Xem Phòng học trực tuyến 

 Bước 1: Người dùng chọn Khóa học/Trang chủ 

 Bước 2: Người dùng click chọn Phòng học trực tuyến, hệ thống mặc định 

chuyển đến trang chi tiết Phòng học trực tuyến. Người dùng click chọn 

“Vào học” để xem các thông tin chi tiết và học khóa học 

2.2.1.4.2. Chức năng Dạy tương tác trực tuyến 

 Bước 1: Người dùng chọn Khóa học/Trang chủ 

 Bước 2: Người dùng click chọn Phòng học trực tuyến/Vào Giảng bài. Màn 

hình sẽ hiện ra nội dung sơ bộ giới thiệu Bài học. Khi đến giờ, giáo viên 

click vào “Vào giảng bài” để bắt đầu buổi học 

 Bước 3: Căn chỉnh thiết bị: Bằng cách điều chỉnh các thiết lập của các 

thiết bị âm thanh và video đầu vào, hiệu ứng âm thanh và video được tối 

ưu hóa cho các cuộc họp.  

 Người dùng chọn “Tiếp tục” để căn chỉnh thiết bị: 
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 Lựa chọn thiết bị Loa hoặc Tai nghe Sau đó chọn “Next”: 

 

 Tiếp theo, lựa chọn thiết bị thu âm thanh phù hợp và kiểm tra thiết bị 

bằng cách nói vào microphone. Thanh đo tín hiệu vào sẽ nhảy khi người 

dùng nói vào micro. Sau đó chọn “Next”. 

 

 Cuối cùng lựa chọn nguồn video thích hợp tại hộp lựa chọn. Người dùng 

có thể nhìn thấy hình ảnh xem trước của webcam. Cấu hình tùy chọ 

Webcam. Click “Finish” sau khi hoàn thành các bước cấu hình.  
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  Bước 4: Gửi tệp tin: Chọn tệp tin cần gửi, sau đó chọn “Open” để hoàn 

tất gửi tệp tin. 

 

 Bước 5: Bảng trắng: Bao gồm chức năng bảng trắng cơ bản, chia sẻ cửa 

sổ, chia sẻ hình ảnh, và chia sẻ văn bản Microsoft Office ( hỗ trợ JPG, BMP, 

một số định dạng hình ảnh khác, và WORD, PDF, PPT và định dạng văn 

bản khác). 
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 Bước 6: Chia sẻ màn hình (Desktop share): Người dùng lựa chọn button 

“Chia sẻ màn hình” trên thanh công cụ, hệ thống thực hiện chia sẻ toàn bộ 

màn hình máy tính đến tất cả máy của học viên: 

 

 Bước 7: Duyệt web chung: Người dùng lựa chọn button “duyệt web 

chung” trên thanh công cụ, hệ thống thực hiện chia sẻ trang web cho tất cả 

điểm cầu tham gia đều nhìn thấy. Trong đó có một số phím chức năng: 

 Chú thích – Chuyển nội dung trang đang duyệt đưa vào bảng trắng  

 Thêm – Mở trang duyệt web mới  

 Dừng – Đóng duyệt web  

 Trở lại – Quay lại trang web đã duyệt trước đó.  



17 

 Tới – Quay về lại trang web trước khi nhấn vào “Trở lại” 

 Stop – Dừng tải trang web 

 Refresh – Tải lại trang web 

 Địa chỉ – Địa chỉ/đường dẫn trang web  

 Đồng ý – Duyệt web  

 Đóng – Đóng 1 trang trên trình duyệt   

 

 Bước 8: Bỏ phiếu/Bình bầu: Người dùng lựa chọn button “duyệt web 

chung” trên thanh công cụ, hệ thống thực hiện chia sẻ trang web cho tất cả 

điểm cầu tham gia đều nhìn thấy. Trong đó có một số phím chức năng: 

 Thêm – tạo câu hỏi trắc nghiệm/ bình bầu 

 Sửa – thay đổi thông tin/ nội dung bình bầu  

 Xoá – xóa một biểu quyết  

 Bắt đầu – bắt đầu biểu quyết 

 Kết thúc – kết thúc quá trình biểu quyết 
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 Release – hiện thị kết quả biểu quyết cho người tham dự cùng xem. 

 Xem – tìm một phiên bỏ phiếu  

 Import – mở 1 phiên bỏ phiếu đã được lưu trước đó. 

 Export – lưu 1 phiên bỏ phiếu để sử dụng lần sau 

 Lưu lại – lưu kết quả biểu quyết vào tệp văn bản  

 Dừng – dừng biểu quyết 

 

Khi quá trình biểu quyết bắt đầu:  

 

 Các thuộc tính của câu hỏi bình bầu/trắc nghiệm 

+ Câu hỏi một lựa chọn / câu hỏi nhiều lựa chọn. 

+ Tên câu hỏi. 

+ Thời gian trả lời. 

 Nội dung câu hỏi 

 Các đáp án. 

 Bắt đầu quá trình bình bầu (chọn “Biểu quyết ngay lập tức” sau đó ấn 

“Đồng ý” để bắt đầu bình bầu/trắc nghiệm) 

 Lưu ý: Nếu không chọn vào “Biểu quyết ngay lập tức”, thì khi chọn 

“Đồng ý” xong, phải chọn tiếp “Bắt đầu”tại giao diện chính, khi đó quá 

trình biểu quyết mới thực hiện. 
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 Bước 9: Chat: Người dùng có thể chat, trao đổi với toàn bộ lớp học bằng 

cách dùng cửa sổ chat phía bên phải màn hình. Nếu muốn chat với từng cá 

nhân, người dùng chọn tên cá nhân đó trong check box. 

 Bước 10: Điều khiển camera và mic của học viên: Giáo viên có thể điều 

khiển tắt/bật mic hoặc camera của học viên bằng cách chọn biểu tượng mic 

hoặc camera ngay phía tên của học viên  

2.2.1.4.3. Chức năng Học tương tác trực tuyến 

 Bước 1: Người dùng chọn Khóa học/Trang chủ 

 Bước 2: Người dùng click chọn Phòng học trực tuyến/Vào học 

 Bước 3: Người dùng click chọn Phòng học trực tuyến/Vào Học bài. Màn 

hình sẽ hiện ra nội dung sơ bộ giới thiệu Bài học. Khi đến giờ, học viên 

click vào “Vào lớp học” để bắt đầu buổi học theo sự hướng dẫn của giáo 

viên 

 Bước 4: Nhận tệp tin: Chọn tệp tin cần gửi, sau đó chọn “Open” để hoàn 

tất gửi tệp tin. 

 Trình quản lý Chuyển tệp tin sẽ tự động hiện ra khi nhận được yêu cầu.  

 Kích chọn “Có” hoặc “Không” để đồng ý hoặc từ chối nhận tệp tin.  

 Khi chọn "Có", tệp tin sẽ được lưu vào đường dẫn: "Công cụ" → "Tuỳ 

chọn" → "Gửi nhận tập tin".  

 Chọn "Lưu thành" để lưu tệp tin nhận được vào vị trí người dùng cần lưu. 

 

 Khi tệp tin đã được nhận, người dùng có thể chọn “Open” hoặc   để 

mở thư mục chứa tệp tin vừa nhận.  

 Để tìm đến thư mục chứa tệp tin nhận được, người dùng thao tác như sau:  
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+ Trên thanh Menu, chọn “Công cụ” → “Tùy chọn”.  

+ Tại khung bên trái, chọn “Gửi nhận tệp tin”.  

+ Đường dẫn lưu trữ tệp tin sẽ được hiện thị trong hộp thoại.  

 Trường hợp cần thay đổi vị trí lưu trữ, người dùng bấm vào nút “Thay 

đổi” để đổi. 

 

 2.2.1.4.4. Chức năng xem File VOD nội dung bài học 

 Bước 1: Người dùng chọn Khóa học/Trang chủ 

 Bước 2: Người dùng chọn bài học trực tuyến muốn xem lại, click  

 Bước 3:  Tại màn hình vào bài giảng, người dùng click button Xem lại file 

VOD   và xem lại bài giảng  
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2.2.1.4.5. Chức năng Tạo Phòng học trực tuyến 

 Bước 1: Người dùng chọn Khóa học/Nội dung chi tiết 

 Bước 2: Người dùng chọn nút “Thêm mới”. Hệ thống hiển thị menu lựa 

chọn, người dùng chọn “Phòng học trực tuyến” 

 Bước 3: Người dùng điền các thông tin của Phòng học trực tuyến theo như 

trong ảnh.  
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 Bước 3: Lựa chọn nút “Lưu” nếu muốn lưu lại để chỉnh sửa tiếp hoặc “Xuất 

bản” để mọi người có thể thấy Phòng học trực tuyến 

2.2.1.4.6. Sửa Phòng học trực tuyến 

 Sửa thứ tự Phòng học trực tuyến:  

 Bước 1: Người dùng chọn Khóa học/Nội dung chi tiết  

 Bước 2: Người dùng di chuột vào Phòng học trực tuyến đến khi xuất 

hiện icon kéo thả. Di chuyển đến vị trí Phòng học trực tuyến cần thay 

đổi và chọn “Lưu” để hoàn thành việc lưu Phòng học trực tuyến 

 Sửa Tên Phòng học trực tuyến:  

 Cách 1: Người dùng chọn Khóa học/Nội dung chi tiết. Người dùng click 

vào tên Phòng học trực tuyến, sửa và Lưu 

 Cách 2: Sửa trong phần chỉnh sửa chi tiết Phòng học trực tuyến  

 Chỉnh sửa Chi tiết Phòng học trực tuyến: 

 Bước 1: Người dùng chọn Khóa học/Nội dung chi tiết 
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 Bước 2: Chọn icon “Sửa” Phòng học trực tuyến  

 Bước 3: Điền các thông tin cần chỉnh sửa sau đó chọn nút “Lưu” 

2.2.1.4.7. Chức năng xóa Phòng học trực tuyến 

 Bước 1: Người dùng click chọn Khóa học/Nội dung chi tiết 

 Bước 2: Chọn icon “Xóa” Phòng học trực tuyến  

 Lưu ý: Với những Phòng học trực tuyến đã có người học/ đã học xong/ đã 

phát sinh doanh thu thì người dùng không thể xóa được. 

2.2.1.4.8. Chức năng đăng ký tham gia Phòng học trực tuyến 

 Bước 1: Người dùng lựa chọn Khóa học/Bài học trực tuyến muốn đăng ký 

học 

 Bước 2: Người dùng chọn “Đăng ký”.  

 Lưu ý: 49 người dùng đầu tiên đăng ký sẽ được tham gia phòng học trực 

tuyến dưới dạng tương tác với giáo viên. Còn lại sẽ xem livestreaming nội 

dung bài học nếu giáo viên cho phép 

 

2.2.1.5 Chức năng Tài liệu  

 Hiện có 2 cấp tài liệu:  

 Tài liệu cấp 1: Tài liệu thuộc Khóa học 

 Tài liệu cấp 2: Tài liệu thuộc Chuyên đề, Phòng học trực tuyến 

 Cả 2 cấp tài liệu đều có cách sử dụng tương tự nhau 

2.2.1.5.1. Chức năng xem Tài liệu  

 Bước 1: Người dùng chọn Khóa học/Trang chủ 

 Bước 2: Người dùng click chọn Tài liệu của khóa học hoặc tài liệu thuộc 

chuyên đề/phòng học trực tuyến, hệ thống mặc định chuyển đến trang chi 

tiết chuyên đề. Người dùng click chọn “Vào xem” để đọc và tải về các tài 

liệu này 

2.2.1.5.2. Chức năng tạo Tài liệu  

 Bước 1: Người dùng chọn Khóa học/Nội dung chi tiết 
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 Bước 2: Người dùng chọn nút “Thêm mới”. Hệ thống hiển thị menu lựa 

chọn, người dùng chọn “Tài liệu” 

 Bước 3: Người dùng điền các thông tin của Tài liệu theo như trong ảnh.  

 

 Bước 4: Lựa chọn nút “Lưu” nếu muốn lưu tài liệu để chỉnh sửa hoặc “Xuất 

bản” để hoàn thành việc tạo tài liệu, người dùng khác có thể vào xem 

2.2.1.5.3. Chức năng Sửa Tài liệu  

 Sửa thứ tự Phòng học trực tuyến:  

 Bước 1: Người dùng chọn Khóa học/Nội dung chi tiết  

 Bước 2: Người dùng di chuột vào Phòng học trực tuyến đến khi xuất 

hiện icon kéo thả. Di chuyển đến vị trí Phòng học trực tuyến cần thay 

đổi và chọn “Lưu” để hoàn thành việc lưu khóa học 

 Sửa Tên Phòng học trực tuyến:  

 Cách 1: Người dùng chọn Khóa học/Nội dung chi tiết. Người dùng click 

vào tên Phòng học trực tuyến, sửa và Lưu 

 Cách 2: Sửa trong phần chỉnh sửa chi tiết chuyên đề  
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 Chỉnh sửa Chi tiết Phòng học trực tuyến: 

 Bước 1: Người dùng chọn Khóa học/Nội dung chi tiết 

 Bước 2: Chọn icon “Sửa” Phòng học trực tuyến  

 Bước 3: Điền các thông tin cần chỉnh sửa sau đó chọn nút “Lưu” 

2.2.1.5.4. Chức năng Xóa Tài liệu  

2.2.1.6 Chức năng Bài học  

2.2.1.6.1. Chức năng Học   

 Bước 1: Người dùng chọn Khóa học/Trang chủ 

 Bước 2: Người dùng click chọn Bài học. Người dùng click chọn “Vào học” 

để tham gia vào bài học 

 Bước 3: Học 

 Người dùng xem list các bài học trong phần Mục lục 

 Sau khi hoàn thành một bài học, người dùng tick chọn Đánh dấu đã học 

để hệ thống nhận biết nội dung đó đã hoàn thành học  

2.2.1.6.2. Chức năng Tạo Bài học  

 Bước 1: Người dùng chọn Khóa học/Nội dung chi tiết và click chọn 

Chuyên đề muốn thêm Bài học 

 Bước 2: Người dùng chọn nút “Thêm Bài học” 

 Bước 3: Người dùng điền các thông tin của Tài liệu theo như trong ảnh.  
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 Bước 4: Lựa chọn nút “Lưu” nếu muốn lưu lại để chỉnh sửa và “Xuất bản” 

nếu muốn đưa bài học ra để mọi người có thể học 

2.2.1.6.3. Chức năng Sửa Bài học  

 Sửa thứ tự Bài học:  

 Bước 1: Người dùng chọn Khóa học/Nội dung chi tiết  

 Bước 2: Người dùng di chuột vào Bài học đến khi xuất hiện icon kéo 

thả. Di chuyển đến vị trí Bài học cần thay đổi và chọn “Lưu” để hoàn 

thành việc lưu bài học 

 Sửa Tên Bài học:  

 Cách 1: Người dùng chọn Khóa học/Nội dung chi tiết. Người dùng click 

vào tên Bài học, sửa và Lưu 

 Cách 2: Sửa trong phần chỉnh sửa chi tiết chuyên đề  

 Chỉnh sửa Chi tiết Phòng học trực tuyến: 

 Bước 1: Người dùng chọn Khóa học/Nội dung chi tiết 

 Bước 2: Chọn icon “Sửa” Phòng học trực tuyến  

 Bước 3: Điền các thông tin cần chỉnh sửa sau đó chọn nút “Lưu” 

2.2.1.6.4. Chức năng Xóa Bài học  

 Bước 1: Người dùng click chọn Khóa học/Nội dung chi tiết 

 Bước 2: Chọn icon “Xóa” Bài học  

 Lưu ý: Với những Bài học đã có người học hoặc phát sinh doanh thu thì 

người dùng không thể xóa được. 
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2.2.1.7 Chức năng Thành viên 

Quản lý các thành viên tham gia khóa học 

2.2.1.7.1. Xem danh sách thành viên 

Người dùng click vào ảnh đại diện hoặc tên của khóa học để vào chi tiết 

khóa học, chọn tab Thành viên 

 

Hiển thị các thông tin: 

 Số lượng thành viên của khóa học 

 Danh sách các thành viên: Ảnh đại diện; Tên thành viên; Vai trò của 

thành viên; Nút kết bạn (nếu chưa kết bạn với thành viên này); Nút Xoá, 

Sửa 

Người dùng click vào ảnh đại diện hoặc tên thành viên để vào trang cá nhân 

của thành viên đó. 

2.2.1.7.2. Tìm kiếm thành viên 

 Bước 1: Người dùng click vào ảnh đại diện hoặc tên của khóa học để vào 

chi tiết khóa học, chọn tab Thành viên 

 

 

 Bước 2: Người dùng gõ từ khoá tìm kiếm tên thành viên vào ô tìm kiếm 

 và nhấn vào nút tìm kiếm hoặc nhấn Enter. Hệ thống 

sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm được.  

2.2.1.7.3. Thêm mới thành viên: 

 Bước 1: Người dùng click vào ảnh đại diện hoặc tên của khóa học để vào 

chi tiết khóa học, chọn tab Thành viên 
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 Bước 2: Người dùng click vào  để thêm mới thành viên: 

 

 Bước 3: Người dùng nhập tên thành viên và chọn vai trò gán cho thành 

viên đó. Các vai trò bao gồm: 

 Quản trị 

 Quản lý 

 Thành viên 

 Xem 

Người dùng chọn: 

 Đóng lại: Tắt hộp thoại thêm mới thành viên 

 Lưu: Lưu thành viên mới 

2.2.1.7.4. Cập nhật vai trò của thành viên: 

 Bước 1: Người dùng click vào ảnh đại diện hoặc tên của khóa học để vào 

chi tiết khóa học, chọn tab Thành viên 

 Bước 2: Người dùng click vào  để cập nhật vai trò của thành viên: 

 

Chọn vai trò gán cho thành viên: 

 Quản trị 

 Quản lý 
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 Thành viên 

 Xem 

Người dùng chọn: 

 Đóng lại: Tắt hộp thoại thêm mới thành viên 

 Lưu: Lưu thành viên mới 

2.2.1.7.5. Xoá thành viên 

 Bước 1: Người dùng click vào ảnh đại diện hoặc tên của khóa học để vào 

chi tiết khóa học, chọn tab Thành viên 

 Bước 2: Người dùng click vào  để xoá thành viên đó 

2.2.1.8 Chức năng Hỏi đáp 

2.2.1.8.1. Tìm kiếm câu hỏi  

 Bước 1: Người dùng click vào ảnh đại diện hoặc tên của khóa học để vào 

chi tiết khóa học, chọn tab Hỏi đáp. 

 

 Bước 2: Người dùng chọn các tiêu chí tìm kiếm câu hỏi và nhấn Xem kết 

quả để xem danh sách câu hỏi tìm được  

2.2.1.8.2. Gửi câu hỏi  

 Bước 1: Người dùng click vào ảnh đại diện hoặc tên của khóa học để vào 

chi tiết khóa học, chọn tab Hỏi đáp. 

 Bước 2: Người dùng chọn khối lớp, môn, chương, chủ đề cụ thể để gửi câu 

hỏi. Nhập nội dung câu hỏi và nhấn GỬI CÂU HỎI MỚI 
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 2.2.1.8.3. Xem câu hỏi  

 Bước 1: Người dùng click vào ảnh đại diện hoặc tên của khóa học để vào 

chi tiết khóa học, chọn tab Hỏi đáp. 

 Bước 2: Người dùng click Xem chi tiết câu hỏi trong Danh sách câu hỏi 

  

2.2.1.9 Chức năng tiến trình học 

 Bước 1: Người dùng click vào ảnh đại diện hoặc tên của khóa học để vào 

chi tiết khóa học, chọn tab Tiến trình học. Tại đây màn hình sẽ thể hiện 

mức độ hoàn thành khóa học của học viên 

 

 Lưu ý:  

 Mức độ hoàn thành khóa học của học viên được đánh giá dựa trên các 

yếu tố sau: 

+ Với bài học dạng video: Người dùng xem bài học 

+ Với tài liệu: Người dùng xem hoặc tải tài liệu 

+ Với đề thi: Người dùng làm bài thi 

+ Với câu hỏi: Người dùng làm câu hỏi 

+ Với phòng học trực tuyến: Người dùng tham gia vào Phòng học trực 

tuyến 

 Điểm trung bình của toàn khóa được đánh giá trên cơ sở điểm bao gồm 

điểm chuyên cần (có tỷ trọng riêng và đánh giá dựa vào tiến trình học 

của học viên), điểm các bài thi và kiểm tra (Mỗi bài thi sẽ có tỷ trọng 

riêng do giáo viên đưa ra) 
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2.2.2 Tính năng Thi 

2.2.2.1 Chức năng ngân hàng câu hỏi 

Sau khi Đăng nhập, người dùng click chọn Trang cá nhân và lựa chọn tab 

Ngân hàng câu hỏi trên menu tính năng 

2.2.2.1.1. Xem Ngân hàng câu hỏi 

 Có 2 loại ngân hàng câu hỏi:  

 Ngân hàng của tôi: Là các ngân hàng câu hỏi do người dùng tạo ra 

 Ngân hàng đề xuất: Là các ngân hàng câu hỏi mà người dùng được chỉ 

định 

 Danh sách ngân hàng câu hỏi hiển thị các thông tin: STT, Tên ngân hàng 

câu hỏi, Số lượng câu hỏi, Ngày tạo, Ngày cập nhật cuối, Người tạo, Tùy 

chọn (sửa, xóa) 

 Để xem ngân hàng câu hỏi, người dùng click vào tên ngân hàng câu hỏi 

thuộc Ngân hàng của tôi hoặc Ngân hàng đề xuất, hệ thống chuyển sang 

trang chi tiết của ngân hàng câu hỏi đó: 

 

 Chi tiết của ngân hàng câu hỏi gồm: 

 Tên ngân hàng câu hỏi 
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 Khối lớp 

 Bộ môn 

 Ảnh đại diện 

 Trạng thái: Hoạt động/Đã khóa 

 Tùy chọn hiển thị danh sách câu hỏi: Theo tiêu chí (cũ nhất, mới nhất, 

Trả lời nhiều nhất, Đúng nhiều nhất, Sai nhiều nhất); Số lượng câu hỏi 

hiển thị trên 1 trang; Theo cấp độ khó dễ; Hiển thị chi tiết hoặc thu gọn. 

 Danh sách câu hỏi: mỗi câu hỏi bao gồm: Nội dung câu hỏi; nội dung 

các phương án trả lời; nội dung lời giải (nếu có); cấp độ khó dễ; số lượt 

trả lời đúng/số lượt làm; % lượt làm đúng. 

 Đề thi: Các đề thi được tạo từ ngân hàng câu hỏi. 

2.2.2.1.2 Thêm Ngân hàng câu hỏi 

 Bước 1: Người dùng click chọn tab Trang cá nhân/Ngân hàng câu hỏi 

 Bước 2: Chọn nút “Thêm mới” 

 Bước 3: Điền các thông tin yêu cầu của Ngân hàng câu hỏi như trong hình. 

 

 Lưu ý: Người dùng chọn các đối tượng “Bạn bè”, “Nhóm” khi muốn chỉ 

định ngân hàng câu hỏi cho các đối tượng này. Khi đó ngân hàng câu hỏi 

này sẽ xuất hiện trong danh sách Ngân hàng đề xuất của đối tượng được 

chỉ định 
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 Bước 4: Lựa chọn nút “Lưu” để hoàn thành việc lưu thông tin Ngân hàng 

câu hỏi. Sau khi “Lưu”, hệ thống chuyển đến màn hình “Chi tiết ngân hàng 

câu hỏi” để nhậpCâu hỏi. 

2.2.2.1.3. Sửa Ngân hàng câu hỏi 

 Bước 1: Người dùng click chọn tab Trang cá nhân/Ngân hàng câu hỏi, chọn 

loại Ngân hàng của tôi 

 

 Bước 2: Click vào icon         để sửa các thông tin: Tên ngân hàng câu hỏi, 

khối, bộ môn, ảnh đại diện … 

2.2.2.1.4. Xóa Ngân hàng câu hỏi 

 Bước 1: Người dùng click chọn tab Trang cá nhân/Ngân hàng câu hỏi, chọn 

loại Ngân hàng của tôi 

 Bước 2: Click vào icon        để xóa ngân hàng câu hỏi. 

2.2.2.1.5. Tìm kiếm Ngân hàng câu hỏi 

 Bước 1: Người dùng click chọn tab Trang cá nhân/Ngân hàng câu hỏi 

 Bước 2: chọn loại Ngân hàng của tôi hoặc Ngân hàng đề xuất 

 

 Bước 3: Click vào Hiển thị tìm kiếm. Nhập các thông số tìm kiếm và click 

Tìm kiếm. Hệ thống hiển thị danh sách các ngân hàng tìm được theo tiêu 

chí đã nhập 



34 

 

2.2.2.2 Chức năng Câu hỏi 

2.2.2.2.1. Thêm mới câu hỏi 

 Bước 1: Người dùng chọn Ngân hàng câu hỏi/Nội dung chi tiết 

 Bước 2: Người dùng chọn nút “Thêm mới” để nhập câu hỏi. Có 2 cách 

nhập câu hỏi:  

 Nhập tay: Nhập từng câu hỏi  

 Nhập từ excel: cho phép nhập nhiều câu hỏi cùng một lúc, các câu hỏi 

có cùng định dạng và file nhập phải theo mẫu quy định 

 Bước 3: Câu hỏi nhập tay: Chọn Thêm mới ->Nhập tay: 
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 Nhập nội dung câu hỏi 

 Chọn Chương, Chuyên đề, Độ khó 

 Chọn Dạng câu hỏi. Sau khi chọn dạng câu hỏi, hệ thống sẽ hiển thị 

form để nhập phương án trả lời. Tùy thuộc dạng câu hỏi mà có các hình 

thức nhập phương án trả lời khác nhau. 

 Đối với câu hỏi/phương án trả lời có chứa các công thức toán học, cần 

phải nhập ở trang nhập latex code bằng cách nhấn vào biểu tượng fx. 

Ví dụ muốn nhập phân số ¾, thực hiện như sau: 

+ Click biểu tượng fx để chuyển sang trang latex code 

+ Chọn biểu tượng a/b 

+ Nhập các giá trị tử số và mẫu số 

+ Kiểm tra hiển thị ở bên dưới 

+ Click đồng ý để nhập công thức vào nội dung câu hỏi 
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 Các câu hỏi có hình ảnh, âm thanh, đoạn video kèm theo: Chọn các biểu 

tượng tương ứng trên thanh công cụ, nhập link hoặc tải file từ máy lên. 

Ví dụ câu hỏi có hình ảnh: 
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 Bước 4: Câu hỏi nhập từ excel: Chọn Thêm mới ->Nhập từ excel/xml: 

 

 Tải file mẫu: Click vào Lấy file mẫu 

 Nhập nội dung câu hỏi vào file excel 

 Đối với câu hỏi/phương án trả lời có chứa các công thức toán học: phải 

nhập mã latex vào file exel, các các công thức chứa mã latex được đặt 

giữa 2 khóa $$ ở đầu và cuối công thức. 

Ví dụ: Câu hỏi: 

 

+ Cách nhập chuyển công thức toán sang latex: Vào trang latex code 

như trên. Ví dụ nhập phương án A của câu hỏi trên. 
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+ Nội dung câu hỏi nhập vào File exel như sau (lưu ý không thay đổi 

hai dòng tiêu đề đầu tiên của file): 

TT Câu hỏi 
Đáp 

án 

Lời 

giải 
Đáp án A Đáp án B Đáp án C Đáp án D 

Cấp 

độ 

idx title 
answ

er 

answer

Text 
1 2 3 4 level 

1 

Đường cong trong 

hình bên là đồ thị 

của một hàm số 

trong bốn hàm số 

được liệt kê ở bốn 

phương án A, B, 

C, D dưới đây. 

Hỏi hàm số đó là 

hàm số nào? 

3   

$$ y=-

x^{4}+x^{

2}-1$$ 

$$ 

y=x^{3}-

2x+3$$ 

$$ 

y=x^{4}-

2x^{2}+3$

$ 

$$ y=-

x^{3}-

2x+3$$ 

1 

 Các câu hỏi có hình ảnh, âm thanh, đoạn video kèm theo: phải vào từng 

câu hỏi và nhập bằng tay. 

 Click vào tên ngân hàng câu hỏi để vào danh sách câu hỏi sửa nội dung 

câu hỏi. 
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+ Click vào nội dung câu hỏi, hệ thống chuyển sang giao diện để sửa 

câu hỏi: 

 

2.2.2.2.2. Xem câu hỏi 

 Bước 1: Người dùng chọn Ngân hàng câu hỏi, click vào tên Ngân hàng câu 

hỏi để vào Chi tiết ngân hàng câu hỏi 

 Bước 2: Người dùng xem nội dung các câu hỏi trong phần Danh sách câu 

hỏi 
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2.2.2.2.3. Sửa câu hỏi 

 Bước 1: Người dùng chọn Ngân hàng câu hỏi, click vào tên Ngân hàng câu 

hỏi để vào Chi tiết ngân hàng câu hỏi 

 Bước 2: Người dùng click vào nội dung của câu hỏi hoặc di chuột đến nội 

dung câu hỏi và click vào nút sửa  

 

 Bước 3: Người dùng chỉnh sửa các nội dung của câu hỏi và phương án trả 

lời và nhấn nút  để lưu các chỉnh sửa 
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2.2.2.2.4. Xóa câu hỏi 

 Bước 1: Người dùng chọn Ngân hàng câu hỏi, click vào tên Ngân hàng câu 

hỏi để vào Chi tiết ngân hàng câu hỏi 

 Bước 2: Người dùng di chuột đến nội dung câu hỏi và click vào nút xóa  

để xóa câu hỏi 

 Bước 3: Hệ thống sẽ hiện thông báo có chắc chắn xóa hay không, nếu đồng 

ý xóa, nhấn OK, nếu không muốn xóa, nhấn Hủy 

 

2.2.2.2.5. Sao chép câu hỏi 

 Bước 1: Người dùng chọn Ngân hàng câu hỏi, click vào tên Ngân hàng câu 

hỏi để vào Chi tiết ngân hàng câu hỏi 

 Bước 2: Người dùng di chuột đến nội dung câu hỏi và click vào nút copy 

 để sao chép câu hỏi. Hệ thống hiển thị hộp thoại để chọn Ngân hàng 

câu hỏi mà người dùng muốn copy câu hỏi đó vào. 

 

 Bước 3: Người dùng chọn Ngân hàng câu hỏi, nhấn Copy để hoàn thành 

việc copy, nhấn Đóng lại nếu muốn hủy bỏ. 

2.2.2.3 Chức năng Kỳ thi 

2.2.2.3.1. Xem kỳ thi 

 Bước 1: Người dùng click chọn tab Trang cá nhân/Kỳ thi 

 Chọn mục Kỳ thi trong trang cá nhân: hiển thị danh sách các kỳ thi gồm 

các kỳ thi do giáo viên tạo ra, kỳ thi giáo viên đã tham gia. 

 Chọn mục Kỳ thi -> Kỳ thi của tôi: Hiển thị danh sách các kỳ thi do 

giáo viên đó tạo ra trên trang cá nhân. 
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 Chọn mục Kỳ thi -> Kỳ thi đã tham gia: Hiển thị danh sách các kỳ thi 

giáo viên đó đã tham gia  

 Bước 2: Người dùng click vào ảnh đại diện hoặc tên của kỳ thi để vào xem 

chi tiết kỳ thi: 

 

2.2.2.3.2. Tạo kỳ thi 

 Bước 1: Người dùng chọn tab Trang cá nhân/Kỳ thi, click vào nút 

 để thêm mới kỳ thi 
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 Bước 2:Nhập các thông tin của kỳ thi và nhấn Lưu để chuyển sang trang 

tạo đề thi 

Lưu ý: 

 Chọn Cấp chứng chỉ đối với các kỳ thi có cấp chứng chỉ 

 Mã kỳ thi 

 Chọn Công khai nếu muốn mọi  người đều nhìn thấy kỳ thi 

 Chọn Hiển thị: 

2.2.2.3.3. Sửa kỳ thi 

 Bước 1: Người dùng chọn tab Trang cá nhân/Kỳ thi của tôi 

 Bước 2: Người dùng click vào nút  để chuyển sang giao diện sửa kỳ thi 
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 Bước 3: Người sửa các thông tin của kỳ thi và nhấn nút Lưu 

2.2.2.3.4. Xóa kỳ thi 

 Bước 1: Người dùng chọn tab Trang cá nhân/Kỳ thi của tôi 

 Bước 2: Người dùng click vào nút  để xóa ngân hàng câu hỏi 

 Bước 3: Hệ thống sẽ hiện thông báo có chắc chắn xóa hay không, nếu đồng 

ý xóa, nhấn OK, nếu không muốn xóa, nhấn Hủy (cancel) 

 

2.2.2.4 Chức năng Đề thi 

2.2.2.4.1. Xem đề thi 

 Bước 1: Người dùng click vào ảnh đại diện hoặc tên của kỳ thi để vào chi 

tiết kỳ thi, chọn tab Đề thi, hệ thống hiển thị danh sách đề thi 
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 Danh sách đề thi sắp xếp theo thứ tự tạo đề thi, đề tạo trước sẽ được 

hiển thị lên đầu tiên 

 Thông tin hiển thị của một đề thi:  

+ Tên đề thi, môn thi 

+ Trạng thái của đề thi (đã xuất bản, tạm ẩn …) 

+ Thời gian làm bài thi 

+ Số lượng câu hỏi trong bài thi 

 Bước 2: Để xem chi tiết hiển thị đề thi, người dùng click vào nút  để vào 

phần làm bài thi: 

 

 Bước 3: Click vào Làm bài để vào phần hiển thị nội dung bài thi: 
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2.2.2.4.2. Thêm mới đề thi 

 Bước 1: Người dùng click vào ảnh đại diện hoặc tên của kỳ thi để vào chi 

tiết kỳ thi, chọn tab Đề thi. 

 Bước 2: Người dùng click vào nút Thêm mới và chọn loại đề thi để thêm 

mới. Có 3 cách tạo mới đề thi: 

 Đề thi nhập tay: Tạo đề thi bằng cách nhập câu hỏi trực tiếp 

 Đề thi PDF: Đề thi là file dạng pdf, không tráo đổi được thứ tự câu hỏi 

cũng như thứ tự phương án trả lời 

 Đề thi từ ngân hàng câu hỏi: Đề thi được tạo ra bằng cách lấy ngẫu 

nhiên các câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi, số lượng câu hỏi theo từng bài 

học, chuyên đề, độ khó do người dùng tùy chọn. 

 Bước 3: Tạo đề thi: 

 Đề thi nhập tay: 
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+ Nhập các thông tin của đề thi: Tên đề thi; thời gian làm bài; thời gian 

bắt đầu, thời gian kết thúc; Khối lớp, Bộ môn; Chương, Chủ đề (nếu 

có); Số lượt làm bài, số lượt làm miễn phí; Giá tiền; Kiểu hiển thị 

+ Chọn Cho xem đáp án: Sau khi thi xong, thí sinh có thể xem kết quả 

và đáp án của bài thi 

+ Chọn Công khai cho tất cả: Hiển thị công khai và mọi thành viên có 

thể tham gia thi 

+ Nhập câu hỏi bằng tay bằng cách nhấn vào Thêm câu hỏi. Cách thêm 

câu hỏi tương tự cách nhập câu hỏi bằng tay trong mục Chức năng câu 

hỏi. 

+ Nhập câu hỏi bằng file excel: Click vào Nhập từ execl và upload file 

câu hỏi. Cách nhập file câu hỏi tương tự như trong mục Chức năng câu 

hỏi 

+ Click Lưu để lưu các thay đổi 

+ Click Xuất bản để hoàn thành tạo đề thi 

 Đề thi PDF: 

+ Chọn Thêm mới -> Đề thi PDF 
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+ Nhập các thông tin: Tên đề thi, Giới thiệu, Thời gian làm bài ... 

+ Upload ảnh đại diện (nếu có), upload file đề thi (ở dạng PDF) 

+ Nhập số lượng câu, kiểu trả lời và đáp án. 

 

+ Click Lưu để lưu các thay đổi 

+ Click Xuất bản để hoàn thành tạo đề thi 
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 Đề thi từ ngân hàng câu hỏi: 

+ Chọn Thêm mới -> Đề thi từ ngân hàng câu hỏi 

+ Nhập các thông tin đề thi: 

 

+ Nhập cấu tạo đề: Click vào Thêm lựa chọn để thêm các lựa chọn cấu 

tạo đề bao gồm số câu trong một chuyên đề/bài học/độ khó cụ thể. 

 

+ Click Lưu để lưu các thay đổi 

+ Click Xuất bản để hoàn thành tạo đề thi 

2.2.2.4.3. Sửa đề thi 

 Bước 1: Người dùng click vào ảnh đại diện hoặc tên của kỳ thi để vào chi 

tiết kỳ thi, chọn tab Đề thi. 

 Bước 2: Người dùng click icon  để vào sửa đề thi 
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 Bước 3:Sửa đề thi: 

 Người dùng sửa các thông tin, nội dung của đề thi (tương tự chức năng 

thêm mới đề thi) 

 Click Quay lại danh sách: để quay lại danh sách đề thi 

 Click Xuất bản để hoàn thành việc sửa đề thi 

 Click Xóa: để xóa toàn bộ cấu tạo đề và thực hiện cấu tạo đề khác. 

 Click Tạm ẩn: Đối với các đề đã tạo nhưng chưa muốn cho thi, người 

dùng sử dụng nút Tạm ẩn để ẩn đề thi trong danh sách hiển thị đề thi 

đối với thí sinh. Nếu muốn cho thi đề đang tạm ẩn, người dùng chọn 

Xuất bản để hiển thị đề thi. 

2.2.2.4.4. Xóa đề thi 

 Bước 1: Người dùng click vào ảnh đại diện hoặc tên của kỳ thi để vào chi 

tiết kỳ thi, chọn tab Đề thi. 

 Bước 2: Người dùng click icon  để xóa đề thi 

 Bước 3: Hệ thống sẽ hiện thông báo có chắc chắn xóa hay không, nếu đồng 

ý xóa, nhấn OK, nếu không muốn xóa, nhấn Hủy 



51 

 

2.2.2.5 Chức năng xem Bảng điểm 

 Bước 1: Người dùng click vào ảnh đại diện hoặc tên của kỳ thi để vào chi 

tiết kỳ thi, chọn tab Bảng điểm. 

 

 Bước 2:Người dùng lựa chọn các tiêu chí để xem danh sách thí sinh: Theo 

Tỉnh/thành, Quận/huyện, Trường, Lớp, Bộ môn 

 Thống kê số lượng thi theo từng đơn vị: Số bài thi đơn vị đã tham gia, 

Điểm trung bình của các bài thi, Thời gian làm bài trung bình. 

 Thống kê danh sách thí sinh tham gia theo tiêu chí đã lựa chọn: Danh 

sách các thí sinh được sắp xếp theo thứ tự thành tích cao xuống thấp. 

 Bước 3: Xuất báo cáo đợt thi: Người dùng click vào Xuất excel và tải file 

thống kê chi tiết danh sách thí sinh tham gia thi. 

2.2.2.6 Chức năng Thành viên 

Quản lý các thành viên tham gia kỳ thi 
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2.2.2.6.1. Xem danh sách thành viên 

Người dùng click vào ảnh đại diện hoặc tên của kỳ thi để vào chi tiết kỳ thi, 

chọn tab Thành viên 

 

Hiển thị các thông tin: 

 Số lượng thành viên của kỳ thi 

 Danh sách các thành viên: Ảnh đại diện; Tên thành viên; Vai trò của 

thành viên; Nút kết bạn (nếu chưa kết bạn với thành viên này); Nút Xoá, 

Sửa 

Người dùng click vào ảnh đại diện hoặc tên thành viên để vào trang cá nhân 

của thành viên đó. 

2.2.2.6.2. Tìm kiếm thành viên 

 Bước 1: Người dùng click vào ảnh đại diện hoặc tên của kỳ thi để vào chi 

tiết kỳ thi, chọn tab Thành viên 

 

 

 Bước 2: Người dùng gõ từ khoá tìm kiếm tên thành viên vào ô tìm kiếm 

 và nhấn vào nút tìm kiếm hoặc nhấn Enter. Hệ thống 

sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm được.  

2.2.2.6.3. Thêm mới  thành viên: 

 Bước 1: Người dùng click vào ảnh đại diện hoặc tên của kỳ thi để vào chi 

tiết kỳ thi, chọn tab Thành viên 

 Bước 2: Người dùng click vào  để thêm mới thành viên: 
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 Bước 3: Người dùng nhập tên thành viên và chọn vai trò gán cho thành 

viên đó. Các vai trò bao gồm: 

 Quản trị 

 Quản lý 

 Thành viên 

 Xem 

Người dùng chọn: 

 Đóng lại: Tắt hộp thoại thêm mới thành viên 

 Lưu: Lưu thành viên mới 

2.2.2.6.4. Cập nhật vai trò của thành viên: 

 Bước 1: Người dùng click vào ảnh đại diện hoặc tên của kỳ thi để vào chi 

tiết kỳ thi, chọn tab Thành viên 

 Bước 2: Người dùng click vào  để cập nhật vai trò của thành viên: 

 

Chọn vai trò gán cho thành viên: 

 Quản trị 

 Quản lý 

 Thành viên 
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 Xem 

Người dùng chọn: 

 Đóng lại: Tắt hộp thoại thêm mới thành viên 

 Lưu: Lưu thành viên mới 

2.2.2.6.5. Xoá thành viên 

 Bước 1: Người dùng click vào ảnh đại diện hoặc tên của kỳ thi để vào chi 

tiết kỳ thi, chọn tab Thành viên 

 Bước 2: Người dùng click vào  để xoá thành viên đó 

2.2.2.7 Chức năng Hỏi đáp 

2.2.2.7.1. Tìm kiếm câu hỏi  

 Bước 1: Người dùng click vào ảnh đại diện hoặc tên của kỳ thi để vào chi 

tiết kỳ thi, chọn tab Hỏi đáp. 

 

 Bước 2: Người dùng chọn các tiêu chí tìm kiếm câu hỏi và nhấn Xem kết 

quả để xem danh sách câu hỏ tìm được  

2.2.2.7.2. Gửi câu hỏi  

 Bước 1: Người dùng click vào ảnh đại diện hoặc tên của kỳ thi để vào chi 

tiết kỳ thi, chọn tab Hỏi đáp. 

 Bước 2: Người dùng chọn khối lớp, môn, chương, chủ đề cụ thể để gửi câu 

hỏi. Nhập nội dung câu hỏi và nhấn GỬI CÂU HỎI MỚI 

 2.2.2.7.3. Xem câu hỏi  

 Bước 1: Người dùng click vào ảnh đại diện hoặc tên của kỳ thi để vào chi 

tiết kỳ thi, chọn tab Hỏi đáp. 
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 Bước 2: Người dùng click Xem chi tiết câu hỏi trong Danh sách câu hỏi 

  

2.2.2.8 Chức năng làm bài thi  

Thành viên của đợt thi sẽ được tham gia làm bài thi 

 Bước 1: Người dùng Đăng nhập, chọn Trang chủ/Kỳ thi 

 

 Bước 2: Chọn Kỳ thi muốn tham gia bằng cách click vào ảnh đại diện hoặc 

tên của kỳ thi 

 

 Bước 3: Chọn đề thi trong Danh sách đề thi để làm bài 
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 Bước 4: Nhập mã thi (nếu có) và Bấm chọn làm bài 

 

 Bước 5: Làm bài thi 

 

 Chọn nút tích với câu hỏi đúng.  

 Câu hỏi nào chưa chắc chắn có thể đánh dấu để quay lại kiểm tra sau 

bằng cách tích vào ô Đánh dấu 

 Bảng danh sách câu hỏi hiển thi màu xanh là câu đã trả lời, màu vàng 

là câu được đánh dấu để kiểm tra lại 

 Muốn di chuyển đến câu hỏi nào chỉ cần click vào số câu hỏi trong bảng 

danh sách câu hỏi.  

  Bước 6: Nộp bài    

 Khi làm xong bấm nút NỘP BÀI 

 Nếu chưa chắc chắn thì có thể quay lại làm bài tiếp 

 Sau khi nhấn nút đồng ý nộp bài, hệ thống sẽ hiển thị kết quả làm bài. 
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  Bước 7: Xem bảng xếp hạng 

 Để xem bảng xếp hạng nhấn vào nút Về danh sách đề thi 

 Nhấn vào Bảng điểm để xem bảng xếp hạng 

        

  Chọn các tiêu chí để xem thứ tự xếp hạng: 
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2.2.3 Tính năng Mạng xã hội 

2.2.3.1 Giao diện Trang chủ 

Giao diện Trang chủ gồm có 3 phần: 

 Phần trung tâm: Là phần để người dùng có thể post câu hỏi và hiển thị các 

nội dung liên quan đến Khóa học, Thi và các thông tin chung 

 Phần Giao diện bên trái: Phần nêu tóm tắt nội dung của Nhóm, Khóa học, 

Kỳ thi, Tài liệu, Giải trí, Bookmark 

 Phần Giao diện bên phải: Phần nêu những Khóa học tiêu biểu, Danh sách 

bạn bè 

2.2.3.2 Giao diện Trang cá nhân 

Giao diện Trang chủ gồm có 3 phần: 

 Phần trung tâm: Là phần hiển thị ảnh đại diện và ảnh bìa của người dùng 

và các tab chức năng: 

  Dòng thời gian 

 Giới thiệu 

 Khóa học 

 Kỳ thi 

 Ngân hàng câu hỏi 

 Bạn bè 

 Nhóm 

 Thanh toán 

 Bookmark 

 Thông báo 

 Nhật ký hoạt động 

 Lịch sử học 

 Lịch sử thi 

 Phần Giao diện bên trái: Hiển thị thông tin giới thiệu tóm tắt và danh sách 

bạn bè tóm tắt của người dùng 

 Phần Giao diện bên phải: Phần nêu những Khóa học tiêu biểu gợi ý cho 

người dùng 

2.2.3.3 Chức năng Giới thiệu 

2.2.3.3.1. Chức năng Xem Giới thiệu 

 Bước 1: Người dùng chọn Trang Cá nhân/Giới thiệu 

 Bước 2: Người dùng có thể lựa chọn xem thông tin Giới thiệu Tổng quan 

hoặc Thông tin giới thiệu cơ bản và liên hệ 

2.2.3.3.2. Chức năng Chỉnh sửa Giới thiệu 

 Bước 1: Người dùng chọn Trang cá nhân/Giới thiệu 

 Bước 2: Người dùng chọn nút  và điền các thông tin cần thay 

đổi, chỉnh sửa như trong ảnh 
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 Bước 3: Lựa chọn nút “Cập nhật thông tin” để hoàn thành việc sửa và lưu 

thông tin giới thiệu 

2.2.3.4 Chức năng Đăng bài 

2.2.3.4.1. Chức năng Xem Bài đăng 

 Người dùng chọn Trang Cá nhân/Dòng thời gian và xem các bài đã đăng  

2.2.3.4.2. Chức năng Đăng bài trên Trang cá nhân 

 Bước 1: Người dùng chọn Trang cá nhân/Dòng thời gian 

 Bước 2: Nhập các nội dung 

 Người dùng nhập nội dung cần đăng vào ô “Bạn đang nghĩ gì?” 
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 Người dùng muốn đăng kèm Ảnh và Video: Người dùng chọn nút 

 và lựa chọn ảnh cần đăng kèm 

 Người dùng muốn tag bạn bè: Người dùng chọn nút  , tìm kiếm và 

lựa chọn tên bạn bè tag 

 Lựa chọn Quyền riêng tư: Người dùng chọn “Công khai” nếu muốn tất 

cả mọi người thấy được bài đăng và chọn “Chỉ mình tôi” nếu không 

muốn mọi người thấy bài đăng 

 Bước 3: Lựa chọn nút “đăng” để hoàn thành việc đăng bài 

2.2.3.4.3. Chức năng Đăng bài trên Trang chủ 

 Bước 1: Người dùng chọn Trang cá nhân/Dòng thời gian 

 Bước 2: Nhập các nội dung 

 Người dùng nhập nội dung cần đăng vào ô “Bạn đang nghĩ gì?” 

 Lựa chọn Quyền riêng tư: Người dùng chọn “Công khai” nếu muốn tất 

cả mọi người thấy được bài đăng và chọn “Chỉ mình tôi” nếu không 

muốn mọi người thấy bài đăng 

 Bước 3: Lựa chọn nút “đăng” để hoàn thành việc đăng bài 

2.2.3.4.4. Chức năng Sửa Bài đăng 

 Bước 1: Người dùng chọn Trang cá nhân/Dòng thời gian 

 Bước 2: Tại bài đăng, người dùng chọn icon tác vụ  sau đó chọn nút 

“Sửa bài viết” 

 Bước 3: Người dùng hoàn thiện các thông tin cần chỉnh sửa sau đó chọn 

nút “Đăng” 

2.2.3.4.5. Chức năng Xóa Bài đăng 

 Bước 1: Người dùng chọn Trang cá nhân/Dòng thời gian 
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 Bước 2: Tại bài đăng, người dùng chọn icon tác vụ  sau đó chọn nút 

“Xóa bài viết” 

 Bước 3: Hệ thống hiện pop-up xác nhận việc xóa bài viết, Người dùng chọn 

“Có” nếu muốn xóa và chọn “Không” nếu không muốn xóa. 

2.2.3.5 Chức năng Bạn bè 

2.2.3.5.1. Chức năng Xem danh sách bạn bè 

Người dùng có thể xem danh sách Bạn bè bằng các cách 

 Cách 1: Từ Trang chủ, người dùng cuộn chuột xuống phần danh sách Bạn 

bè phía bên phải màn hình, chọn “Bạn bè”, hệ thống sẽ chuyển đến màn 

hình chi tiết bạn bè 

 Cách 2: Người dùng chọn Trang cá nhân, sau đó chọn “Bạn bè” phía bên 

trái màn hình 

 

2.2.3.5.2. Chức năng Kết bạn (Thêm bạn bè) 

 Kết bạn: Người dùng truy cập vào trang cá nhân của người cần kết bạn. 

Người dùng click vào nút “Kết bạn”, hệ thống sẽ thông báo gửi lời mời kết 

bạn thành công và nút “Kết bạn” đổi trạng thái thành “Đã gửi lời mời kết 

bạn” 

 Chấp nhận lời mời kết bạn: Hệ thống sẽ gửi thông báo lời mời kết bạn 

mới cho người nhận lời mời kết bạn. Người nhận lời mời kết bạn click chọn 

“Chấp nhận” nếu muốn trở thành bạn bè và “Hủy” nếu không muốn trở 

thành bạn bè 
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2.2.3.5.3. Chức năng Hủy kết bạn 

2.2.3.6 Chức năng Nhắn tin 

2.2.3.6.1. Chức năng Xem Tin nhắn 

Người dùng có thể xem tin nhắn bằng cách: 

 Cách 1: Người dùng chọn icon tin nhắn  phía góc phải trên màn hình.  

 Người dùng ấn “Xem tất cả” để xem toàn bộ tin nhắn 

 Người dùng click vào từng tên bạn bè để xem lịch sử tin nhắn đã nhắn 

với người đó 

 Cách 2: Người dùng chọn Trang chủ/Tin nhắn  phía trái màn 

hình 

2.2.3.6.2. Chức năng Nhắn tin 

 Bước 1: Chọn người nhắn tin: Người dùng có thể chọn người nhắn tin 

bằng các cách sau: 

 Vào trang cá nhân của người cần nhắn tin, click nút nhắn tin ở ảnh bìa 

 Ở trang chủ, người dùng tìm kiếm bạn bè phía bên phải màn hình, click 

vào tên bạn bè sau đó cửa sổ chat sẽ hiện ra phía góc phải màn hình 

 Nếu người dùng đã từng chat trước đây, người dùng vào icon tin nhắn 

 hoặc tab , lựa chọn người chat cùng trong lịch sử chat 

 Bước 2: Nhắn tin:  

 Người dùng nhập nội dung cần nhắn tin sau đó dùng phím enter hoặc 

click vào nút  để gửi tin nhắn 

 Ở trang chủ, người dùng tìm kiếm bạn bè phía bên phải màn hình, click 

vào tên bạn bè sau đó cửa sổ chat sẽ hiện ra phía góc phải màn hình 
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2.2.3.7 Chức năng Doanh thu 

 Bước 1: Đăng nhập bằng tài khoản quản trị (Tài khoản quản trị của 

Viettelstudy, tài khoản quản trị của Sở giáo dục, tài khoản của Phòng giáo 

dục) 

 Bước 2: Chọn menu Giao dịch / Chọn tiếp tính năng giao dịch ở bên dưới 

 Bước 3: Xem báo cáo doanh thu theo từng cấp 

2.2.3.8 Chức năng Nhật ký hoạt động 

Chức năng này cho phép người dùng xem lại các hoạt động của mình khi đăng 

nhập vào hệ thống 

 Bước 1: Lựa chọn vào biểu tượng hình tam giac  

 Bước 2: Chọn Nhật ký hoạt động 

 Bước 3: Xem nhật ký hoạt động 

2.2.3.9 Chức năng Cấu hình 

 Bước 1: Lựa chọn vào biểu tượng hình tam giac  

 Bước 2: Lựa chọn Cài đặt 

 Bước 3: Chọn từng dòng tính năng để cấu hình. Ngoài ra còn có thể sửa 

các thông tin của cá nhân 
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2.2.3.10 Chức năng Thông báo 

2.2.3.10.1. Chức năng Xem Thông báo 

Người dùng có thể xem thông báo bằng cách: 

 Cách 1: Người dùng chọn icon Thông báo  phía góc phải màn hình. Hệ 

thống sẽ hiển thị 7 thông báo gần nhất. Người dùng chọn nút “Xem tất cả”, 

hệ thống chuyển đến màn hình danh sách thông báo 

 Cách 2: Người dùng chọn Trang cá nhân/Thông báo. Hệ thống chuyển đến 

màn hình danh sách thông báo 

 

2.2.3.10.2. Chức năng Xóa Thông báo 

 Bước 1: Người dùng vào Trang cá nhân/Thông báo 

 Bước 2: Người dùng di chuột đến thông báo cần xóa, chọn nút . Hệ 

thống sẽ xóa thông báo đó khỏi danh sách thông báo 

2.2.3.11 Chức năng Bookmark 

2.2.3.11.1. Chức năng Xem Bookmark 

Người dùng có thể xem bookmark bằng cách: 

 Cách 1: Người dùng chọn Trang chủ/Bookmark  

 Cách 2: Người dùng chọn Trang cá nhân/Bookmark. Hệ thống chuyển đến 

màn hình danh sách Bookmark 
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2.2.3.11.2. Chức năng Thêm Bookmark 

 Các nội dung có thể bookmark: Người dùng có thể bookmark lại tất cả 

các nội dung được chia sẻ và hiển thị trên Trang chủ và Trang cá nhân của 

người dùng 

 Thêm Bookmark: Người dùng chọn nút  hiển thị tại mỗi bài viết 

2.2.3.11.3. Chức năng Xóa Bookmark 

 Bước 1: Người dùng vào Trang cá nhân/Bookmark 

 Bước 2: Người dùng di chuột đến bookmark cần xóa, chọn nút . Hệ 

thống sẽ xóa bookmark đó khỏi danh sách bookmark 

2.2.3.12 Chức năng Lịch sử học 

 Bước 1: Đăng nhập tài khoản của học sinh hoặc của phụ huynh. Sau đó 

chọn trang cá nhân  

 Bước 2: Lựa chọn phần xem thêm 

 Bước 3 : Lựa chọn lịch sử học tập 

2.2.3.13 Chức năng Lịch sử thi 

 Bước 1: Đăng nhập tài khoản của học sinh hoặc của phụ huynh. Sau đó 

chọn trang cá nhân  

 Bước 2: Lựa chọn phần xem thêm 

 Bước 3 : Lựa chọn lịch sử học tập 

2.2.4 Tính năng Giải trí 

 Bước 1: Đăng nhập bằng tài khoản cá nhân 

 Bước 2: Lựa chọn Trang chủ của trang cá nhân 

 Bước 3: Lựa chọn phần Giải trí / Chọn trò chơi “Ai là triệu phú” 
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2.2.5 Tính năng Tra cứu 

 Bước 1: Đăng nhập bằng tài khoản cá nhân. Trên thanh tìm kiếm nhập từ 

khóa muốn tìm kiếm hoặc bấm nút có hình kính lup  

 

 Bước 2: Khi chọn biểu tượng kính lup sẽ hiện thị các menu  

 

 Bước 3: Lựa chọn các chuyên mục bạn muốn tìm kiếm. Ví dụ khi tìm kiếm 

khóa học sẽ xuất hiện kết quả của tất cả các khóa học  được chia sẻ, cũng 

tương tự như phần tìm kiếm khác như chuyên đề, bài học, kỳ thi, đề thi, tài 

liệu, giáo viên, … 

 Lưu ý: Khi chọn theo bước thứ 3 còn có thể tìm kiếm bằng cách lựa chọn 

vào khu vực “Tìm kiếm theo” để chọn ô nội dung tìm kiếm theo khối lớp 

và môn học 

  

2.2.6 Tính năng Thanh toán 

Chức năng này dùng cho học sinh và phụ huynh thanh toán cho khóa học và 

mua đề thi 

 Bước 1: Học sinh đăng nhập vào  trang cá nhân tìm kiếm khóa học hoặc đề 

thi mà mình muốn học hoặc thi 

 Bước 2: Khi đã chọn được khóa học hoặc đề thi. Nhấp chuột vào khóa học 

hoặc đề thi đó và chọn nút Mua ngay 

 Bước 3: Lựa chọn hình thức thanh toán: 

 Nếu thanh toán bằng thẻ cào, thẻ học tập thì nhập mã số 

 Nếu thanh toán bằng tài khoản số điện thoại thì soạn mã số khóa học 

hoặc đề thi gửi 5005 

 Bước 4: Xác nhận thanh toán. Hệ thống thông báo thành công và gửi thông 

tin đến email hoặc số điện thoại 
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2.2.7 Tính năng Quản lý nhóm 

2.2.7.1 Chức năng Báo cáo, Thống kê 

 Bước 1: Người dùng chọn nhóm mình đang quản lý trên thanh công cụ phía 

góc phải màn hình. Sau đó, người dùng chọn Xem thêm/Báo cáo: 

 

 Bước 2: Người dùng chọn các loại báo cáo muốn dùng. Bao gồm: 

  Báo cáo chung: đưa ra các thông tin báo cáo chung về: số lượng báo 

account tạo mới, số lượng khóa học, số lượng kỳ thi, doanh thu phát sinh 

 

 Báo cáo Người dùng: Bao gồm các thông tin sơ bộ của tài khoản người 

dùng. Hệ thống cho phép lọc theo Phòng, Trường, Vai trò, Trạng thái. 

Người dùng có thể chọn “Xuất excel” nếu muốn lấy báo cáo.  
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 Báo cáo Khóa học: Bao gồm 3 loại báo cáo: Báo cáo Danh sách khóa 

học, Báo cáo Nội dung Khóa học, Báo cáo Kết quả Khóa học. Các loại 

báo cáo này có thể lọc theo Phòng, Trường, Giáo viên, Khối, Bộ môn, 

Thời gian, Trạng thái. Người dùng có thể chọn “Xuất excel” nếu muốn 

lấy báo cáo. 

 

 Báo cáo Kỳ thi: Bao gồm 3 loại báo cáo: Báo cáo Danh sách Kỳ thi, 

Báo cáo Đề thi, Báo cáo Kết quả Kỳ thi. Các loại báo cáo này có thể lọc 

theo Phòng, Trường, Giáo viên, Khối, Bộ môn, Thời gian, Trạng thái. 

Người dùng có thể chọn “Xuất excel” nếu muốn lấy báo cáo. 

 

 Báo cáo Doanh thu: Báo cáo các thông tin doanh thu. Các loại báo cáo 

này có thể lọc theo Khóa học, Kỳ thi, Học liệu, Trạng thái. Người dùng 

có thể chọn “Xuất excel” nếu muốn lấy báo cáo. 
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2.2.7.2 Chức năng Quản lý 

 Bước 1: Người dùng chọn nhóm mình đang quản lý trên thanh công cụ phía 

góc phải màn hình. Sau đó, người dùng chọn tab Quản lý. Tại Tab quản lý 

này người dùng sẽ lựa chọn được quản lý Khóa học hoặc Kỳ thi 

 

2.2.7.2.1. Chức năng Quản lý Khóa học 

 Bước 1: Người dùng chọn Khóa học, hệ thống hiển thị danh sách khóa học 

của đơn vị bao gồm các thông tin: 

 Tổng số lượng khóa học của các đơn vị 

 Các thông tin filter: Theo khối, môn học, thời gian, trạng thái, hiển thị 

 Các thông tin của khóa học bao gồm: Tên Khóa học, Ngày tạo/Người 

tạo, Thời gian bắt đầu/Kết thúc, Chủ thể, Trạng thái, Thao tác. 
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 Bước 2: Tại mỗi khóa học, người dùng sẽ thấy các cột thao tác trong đó  

2.2.7.3 Chức năng Người dùng 


