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Số: 08 /THPTĐS-CM Đăk Song, ngày 11 tháng 02  năm 2020 

THÔNG BÁO 
Về việc thực hiện các nhiệm vụ hướng dẫn học và ôn tập  

trong thời gian học sinh đang tạm nghỉ học 
 
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh ôn tập trong thời gian nghỉ học đến 

hết ngày 16/02/2020 để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm 
đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (nCoV) gây ra, Trường THPT Đăk 
Song thông báo triển khai một số nội dung sau: 

1. Đối với học sinh: 
+ Chủ động truy cập vào website nhà trường để download các nội dung hướng 

dẫn các môn học để tự học và ôn tập trong thời gian nghỉ, 
+ Khai thác các nội dung miễn phí trên hệ thống viettelstudy.vn và kho học liệu 

trực tuyến của Sở tại địa chỉ viettelstudy.vn/sgddaknong (xem hướng dẫn chi tiết 
đính kèm). 

2. Đối với các đồng chí trưởng bộ môn và giáo viên: 
+ Tiếp tục gửi các file hướng dẫn học sinh tự học, ôn tập về Ban biên tập web 

để đăng tải cho học sinh khai thác sử dụng. 
+ Chủ động khai thác và sử dụng hệ thống ViettelStudy.vn để tự tạo bài giảng 

và câu hỏi ôn tập, kiểm tra cho học sinh tự học và ôn luyện tại nhà trong thời gian 
nghỉ cũng như trong thời gian sắp tới. 

3. Đối với Giáo viên chủ nhiệm: 
+ Phổ biến và hướng dẫn học sinh biết để tham gia học tập. 
+ Thông báo gia đình học sinh biết để đôn đốc các em chủ động học tập đạt hiệu 

quả cao nhất. 
Nhận được công văn này, yêu cầu các đồng chí trưởng bộ môn, giáo viên và học 

sinh các lớp nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, 
vương măc liên hệ cô Huỳnh Thị Châu Lyna theo số điện thoại 09824747215, để 
được hướng dẫn giải quyết./. 

. 

Nơi nhận: 
- PHT HTC Lyna (c/đ t/h); 
- ioffice CBGVNV (t/h) 
- Web c3daksong (t/b) 
- Lưu: VT.  

HIỆU TRƯỞNG  
 
 

Trần Bảo Ngọc 
 

 
  



 
 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ, KHỞI TẠO TÀI KHOẢN VIETTELSTUDY 
 

I. TÀI KHOẢN TỰ ĐĂNG KÝ 
Bất kỳ đối tượng nào cũng có thể tự đăng ký tài khoản trên ViettelStudy, sau khi đăng ký xong 

lập tức sẽ có tài khoản sử dụng. Tuy nhiên, tài khoản tự đăng ký này sẽ chưa có giá trị định danh 
người dùng trên hệ thống ViettelStudy và hạn chế một số quyền như không được thảo luận trên hệ 
thống, không được tham gia vào các nội dung mà chia sẻ, chỉ định riêng cho các đơn vị.  

Các bước thực hiện: 
1. Truy cập vào hệ thống ViettelStudy tại địa chỉ: http://viettelstudy.vn  
2. Chọn nút Đăng ký ở bên phải, trên cùng màn hình.  
3. Chọn thẻ Bạn là Học sinh hoặc Bạn là Giáo viên nếu muốn đăng ký tài khoản Học 

sinh/Giáo viên và điền đẩy đủ, chính xác thông tin để khởi tạo tài khoản, đặc biệt là số điện thoại vì 
dùng để xác thực sau này.  

 
4. Nhấn vào ô “Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng” và nhấn nút Đăng ký.  
5. Hệ thống hiện lên thông báo yêu cầu đăng nhập. Nhấn Đăng nhập để đăng nhập với 

tài khoản và mật khẩu vừa đăng ký.  

 
6. Thực hiện nộp dữ liệu nhà trường lên CSDL Viettel để tạo tài khoản SSO: 
 Menu chức năng: Vào Hệ thống => Chọn Nộp dữ liệu SSO. 
 Chọn loại dữ liệu muốn nộp: Cán bộ hay Học sinh. 



7. Tìm kiếm dữ liệu muốn nộp. 
8. Chọn các dữ liệu cán bộ/học sinh và nhấn nộp dữ liệu. 

Sau khi nhận được kết quả trả về những dữ liệu chưa đạt chuẩn thì cập 1.2. Thông tin phục vụ 
tạo tài khoản và kết nối dữ liệu (chi tiết xem template đính kèm) 

Giáo viên Học sinh 
Họ tên(*) Họ tên(*) 
Mã giáo viên (dùng cho trường hợp cập 

nhật thông tin). Tạo mới thì không cần.  
Mã học sinh (dùng cho trường hợp cập nhật 

thông tin). Tạo mới thì không cần.   
Email(*) Email  
Số điện thoại Số điện thoại 
Ngày tháng năm sinh (*) Ngày tháng năm sinh (*) 
Giới tính (*) Giới tính (*) 
Số CMTND/ thẻ căn cước/Hộ chiếu Số CMTND/ thẻ căn cước/Hộ chiếu 
Địa chỉ chi tiết Địa chỉ chi tiết 
Mã/Tên tỉnh(*) Mã/Tên tỉnh(*) 
Mã/Tên huyện Mã/Tên huyện 
Mã/Tên trường(*) Mã/Tên trường(*) 
Chủ nhiệm lớp  Mã Tên/ khối(*)  
Mã/Tên Môn dạy Mã lớp(*)  
Mã loại tài khoản(*)  Mặc định = 16 Mã loại tài khoản (*)  Mặc định = 101 

 
II. TẠO TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH THEO TỪNG ĐƠN VỊ  
Tài khoản định danh là tài khoản được đồng bộ từ các phần mềm quản lý nhà trường SMAS 

hoặc CSDL tập trung. Tài khoản này sẽ có tất cả các quyền ưu việt như được gán vào các nhóm do 
Sở, Phòng, trường quản lý, có thể thảo luận, hỏi đáp trong đơn vị của mình và được tham gia học 
các nội dung chia sẻ, chỉ định riêng cho đơn vị mình mà các tài khoản tự đăng ký không thể tham 
gia học được.  

Bước 1: Nộp dữ liệu lên SSO 
Sở/Phòng/Trường tổng hợp thông tin tạo tài khoản theo mẫu và gửi cho Viettel tỉnh/thành phố 

để được cung cấp tài khoản.  
Các nghiệp vụ Viettel tỉnh/thành phố cần thực hiện như sau: 
- Import thông tin tài khoản (theo file mẫu trên hệ thống).  
Các bước chi tiết thực hiện: 

1. Đăng nhập vào CSDL Viettel: https://tichhop.csdl.edu.vn bằng tài khoản admin sở 
(tài khoản SSO, nếu chưa có, Viettel tỉnh/thành phố liên hệ đ/c TuanNV41@ để được hỗ 
trợ) 

2. Thực hiện nộp dữ liệu tạo tài khoản đăng nhập SSO: 
 Menu chức năng: Vào Hệ thống => Chọn Nộp dữ liệu SSO. 

 
 Chọn loại dữ liệu muốn nộp: Giáo viên hay học sinh. Chọn năm học muốn nộp. 
 Download file mẫu dữ liệu cần import và nhập đầy đủ thông tin theo mẫu (lưu ý dữ 

liệu bắt buộc). 
 Nhấn nút import để thực hiện nộp dữ liệu (import) theo file dữ liệu mẫu đã nhập. 
 Tìm kiếm dữ liệu đã nộp. 



 Sau khi nhận được kết quả trả về những dữ liệu chưa đạt chuẩn thì cập nhật bổ sung 
và nộp lại. 

 
 
Bước 2: Gửi yêu cầu đồng bộ tài khoản lên ViettelStudy 
Sau khi nộp dữ liệu thành công lên CSDL Viettel, chi nhánh báo kết quả đồng bộ lên CSDL 

Viettel cho SonNH41, cc PhuongNT80 gồm các thông tin sau:  
 Tên trường 
 Mã trường 
 Quận/huyện trực thuộc 
 Tỉnh 
 Tổng số tài khoản trên CSDL Viettel cần đồng bộ để tạo tài khoản ViettelStudy (hoặc 

file danh sách tài khoản được xuất ra từ CSDL Viettel). 
Bước 3: ViettelStudy báo kết quả đồng bộ tài khoản lên ViettelStudy cho chi nhánh 



HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀ SỬ DỤNG NHANH VIETTELSTUDY 
 

Bước 1: Nhận thông tin tài khoản từ nhà trường/Viettel hoặc đăng ký tài khoản trực tiếp trên 
ViettelStudy (nếu đơn vị nào mà triển khai tạo tài khoản đồng loạt theo đơn vị thì không cần đăng 
ký).  

Bước 2: Truy cập địa chỉ: http://viettelstudy.vn  
Bước 3: Chọn biểu tượng Đăng nhập ở góc bên phải, trên cùng của màn hình.  
Bước 4: Nhập tài khoản và mật khẩu, sau đó nhấn Đăng nhập (hoặc nhấn phím Enter).  
Trong lần đăng nhập đầu tiên, hệ thống sẽ yêu cầu học sinh kiểm tra và xác thực số điện thoại 

của tài khoản. Vui lòng kiểm tra và cập nhật lại số điện thoại và các thông tin khác (nếu cần) và 
nhấn Cập nhật để hoàn tất việc kiểm tra thông tin.  

- Hệ thống sẽ hiển thị thông báo nhắc nhở yêu cầu xác thực. Chọn Đồng ý để tiến hành xác 
thực cho tài khoản.  

 
- Tại phần Điện thoại, chọn dấu (x) màu đỏ để tiến hành xác thực số điện thoại.  

 
- Hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại nhập mã xác thực, vui lòng nhấn vào nút Gửi lại mã xác thực 

để gửi mã xác thực về số điện thoại.  

 
Hệ thống sẽ gửi tin nhắn SMS về số điện thoại để yêu cầu xác thực. Nhập mã xác thực vào để 

hoàn tất việc xác thực tài khoản.  

 
Bước 5:  Khai thác nội dung trên ViettelStudy 
Cách 1: Khai thác các nội dung miễn phí có trên ViettelStudy 



- Truy cập vào địa chỉ http://viettelstudy.vn/viettelstudy để vào kho học liệu có sẵn của 
ViettelStudy trên hệ thống.  

- Chọn thẻ Miễn phí trong phần bộ lọc để hiển thị các nội dung miễn phí có trên nhóm 
ViettelStudy.  

 
 
- Click vào tên nội dung mà muốn học và làm theo hướng dẫn trên giao diện.  

Cách 2: Khai thác các nội dung do Sở/Phòng/Trường… tạo 
- Truy cập vào trang địa chỉ của Sở/Phòng/Trường tại địa chỉ: 

http://viettelstudy.vn/link-trang-don-vi 
- (Hướng dẫn các bước chi tiết tùy theo từng nội dung… của đơn vị đưa lên) 

 
 
 


