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Bước 1: Thầy/Cô mở trình duyệt Chrome/Cốc cốc/Firefox để vào hệ thống học tập trực tuyến
Truy cập vào link sau:  https://taphuan.csdl.edu.vn

Tài liệu hướng dẫn đăng nhập hệ
thống

https://taphuan.csdl.edu.vn/


Bước 2: Hệ thống yêu cầu cập nhật đầy đủ thông tin hồ sơ cá nhân  Chọn Tiếp tục:

Chọn Đăng nhập

Mật khẩu Demo@123

Nhập Tài khoản do Viettel cấp



     Lưu ý: Chọn chính xác môn dạy CHÍNH để đánh giá kết quả học tập

Tên chủ tài khoản





Sau khi cập nhật thông tin xong,
Chọn Tiếp tục



Màn hình hiển thị thông tin yêu cầu (Tiếp theo)  Chọn Hoàn Thành



Trường hợp Thầy/Cô là giáo viên (Không phải cán
bộ quản lý) thì chọn Khác (ghi rõ) như trên ảnh

Ghi rõ chuyên ngành đào tạo

Chức vụ chọn Khác như trên ảnh

Ghi rõ chức vụ: Giáo viên



Chọn 

Chọn đúng môn dạy phụ (nếu có)

Chọn đúng môn dạy chính

Chọn đúng khối dạy hiện tại

Chọn đúng cấp dạy hiện tại



Màn hình hiển thị như sau: Để tiếp theo  Chọn Góc học tập

Sau khi hoàn thành cập thật thông
tin các nhân. Chọn Góc học tập



Bước 3: Vào nội dung chương trình học. Thầy/Cô thấy hệ thống thông báo: Hoàn thành chương trình bồi dưỡng
GVCC mô đun 01, Hoàn thành trước ngày 30-07-2020.  Nghĩa là Tài khoản đã có nội dung chương trình học
và bắt đầu học ngay từ lúc này

Trường hợp Thầy/Cô không có nội
dung chương trình học thì kích

chọn vào đây để hệ thống tự động
lấy về 

Hệ thống thông báo đã có nội dung
học và thời gian kết thúc nội dung

học theo từng mô đun



 Bước 3.1: Nội dung học của từng mô đun do Bộ Giáo dục và Đào tào đưa lên  Chọn Chương trình bồi dưỡng

Bước 3.2  Chọn từng nội dung để học. Thầy/Cô học phần nào thì kích chọn phần đó như trên ảnh

Chọn



Bước 3.4 Chọn nội dung học:

Chọn



Bước 3.5 Màn hình hiển thị. Xem nội dung tổng quan chương trình khóa học

Chọn để học
Tiến độ học tập tính theo %



Bước 3.6 Để hiển thị nội dung cần học tập. Thầy/Cô chọn Tab nội dung bên phải

Chọn



I. Nhiệm vụ học tập của học viên:

Tab nội dung

Nhiệm vụ học tập



II. Mục tiêu khóa học

Mục tiêu khóa học



III.  Nội dung khóa học (Thầy/Cô mở từng nội dung để học)



- Hướng dẫn học tập

-  Đồ họa môn học

Nội dung khóa học



- Video bài giảng

Chọn



- Tài liệu tìm hiểu môn học

Chọn



- Làm bài tập ôn tập

Chọn



IV. Phần tích kế hoạch bài giảng (Thầy/Cô mở từng nội dung để học)

Chọn



V. Bài tập cuối khóa (Thầy/Cô mở từng nội dung để học)

Chọn



VI. Tài liệu tham khảo (Để download tài liệu về máy tình cần tham khảo)

Chọn



Bước 4: Hỏi đáp với giáo viên hỗ trợ

Chọn



Bước 5: Đóng cửa sổ học tập để chuyển sang nội dung khác

Chọn



Hướng dẫn các nội dung phụ trợ:

Kích chọn dấu X



1. Tìm kiếm nội dung đang học

2. Hỗ trợ từ xa khi gặp lỗi hệ thống. Hướng dẫn sử dụng Online và giải đáp các câu hỏi thường gặp 
chọn Trợ giúp 

Lưu các nội dung đã hoàn thành

Lưu các nội dung học chưa hoàn thành
Nội dung đang học



Chọn

Khuyến khích Thầy/Cô cài sẵn Ultraviewer 6. 2 trên máy tính



Tài liệu và Video hướng dẫn sử dụng Online



Màn hình hiển thị tài liệu, video hướng dẫn sử dụng Online



3. Trường hợp Thầy/Cô cần cập nhật lại thông tin hồ sơ cá nhân. 
Chọn Tên tài khoản  Tài khoản  Thông tin cơ bản

Bước 2: Chọn

Bước 1: Chọn



Màn hình hiển thị: Thầy/Cô cập nhật lại những thông tin chưa đúng



4. Thầy/Cô cần cập nhật ảnh đại diện/Avatar. Chọn Tên tài khoản  Tài khoản  Hình đại diện

Bước 2: Chọn

Bước 1: Chọn



Màn hình hiển thị: Thầy/Cô cập nhật ảnh lên hệ thống

Kích để chọn file
ảnh cần đưa lên



5. Thầy/Cô cần thay đổi mật khẩu. Chọn Tên tài khoản  Tài khoản  Thay đổi mật khẩu

Bước 2: Chọn

Bước 1: Chọn



Màn hình hiển thị như sau: Thầy/Cô thay đổi mật khẩu mới

Bước 3: Lưu mật khẩu mới

Bước 2: Nhập mật khẩu mới

Bước 1: Nhập mật khẩu cũ



6.  Thầy/Cô cần ra ngoài hệ thống để tiếp tục học lần sau. Chọn Tên tài khoản  Đăng xuất

Chọn



7. Thầy/Cô quên mật khẩu. Cần lấy lại mật khẩu mới.

Chọn



Màn hình hiển thị:

Bước 2: Chọn nút Gửi mật khẩu hệ 
thống gửi về mail Thầy/Cô mật khẩu 
mới

Bước 1: Nhập tên tài khoản hoặc địa 
chỉ mail của Thầy/Cô đã đăng ký học



GÓC HỖ TRỢ TỪ VIETTEL PHÚ YÊN

Trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ Quý Thầy/Cô cần tư vấn, hỗ trợ xin vui lòng liên hệ:
Tổng đài: 18008000 nhánh 2 (Miễn phí)

          Hoặc nhân viên Viettel Phú Yên qua các số điện thoại sau đây:



Trường hợp Thầy/Cô không liên lạc được xin hãy gọi:

1. Ông Trần Đức Phương     Giám đốc Cụm KHDN 1          Điện thoại: 0978878779
2. Ông Trần Tiến Thành       Giám đốc Cụm KHDN 1 Điện thoại: 0973444467
3. Ông Hoàng Quốc Việt      Phòng Khách hàng Doanh nghiệp      Điện thoại: 0969688788

                                 Xin chận thành cảm ơn Quý Thầy/Cô đã sử dụng dịch vụ của Viettel
                                               ----------------------------- Hết -----------------------------


