
 

TRUNG TÂM TIN HỌC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

 

Địa chỉ: P306, Khu làm việc các Khoa, Viện, Trung tâm 

Tel: 024.666.28.620 | Email: vitc@vnua.edu.vn 

Website: http://vitc.edu.vn/ | Hotline: 0961.174.239 

Facebook: https://www.facebook.com/vitc.vnua 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ELEARNING 

http://elearning.vitc.edu.vn 

(sắp tới chuyển sang địa chỉ http://elearning.vnua.edu.vn) 

Ghi chú: Bản hướng dẫn này dành cho giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo 

của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

 

A. GIỚI THIỆU CHUNG 

I. Các chức năng 

Hệ thống e-learning được xây dựng bởi Trung tâm Tin học Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam. Ngoài những chức năng chung như các hệ thống khác (như thêm 

môn học, đăng tài liệu, làm bài thi thử…), hệ thống này có các chức năng riêng phù 

hợp với đặc điểm đào tạo của Học viện như: giảng viên có thể tổ chức lớp học phần, 

tài liệu môn học dùng chung cho các lớp, tổ chức môn học theo chương/bài, học viên 

có thể bình luận hay nộp bài tập cho từng bài. 

1. Đối với giáo viên 

- Quản lý môn học: mỗi môn học do 1 GV quản lý 

o Cập nhật thông tin môn học: danh mục chương, bài 

o Cập nhật lớp học phần và giảng viên giảng dạy 

http://vitc.edu.vn/
http://elearning.vitc.edu.vn/
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- Quản lý lớp học phần: 

o Cập nhật tài liệu: video, các tệp tài liệu cho các bài học 

o Cập nhật câu hỏi trắc nghiệm dùng cho học viên ôn tập 

o Cập nhật danh sách lớp – import từ file excel 

o Trả lời các bình luận của học viên đối với các bài 

o Thu file bài tập do các học viên nộp qua hệ thống 

2. Đối với học viên 

- Học trực tuyến qua video, các tài liệu văn bản 

- Download tài liệu 

- Thảo luận với GV và các thành viên khác trên các bài học 

- Nộp file bài tập trực tuyến lên hệ thống 

- Làm bài trắc nghiệm ôn tập 

 

B. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

1. Phân quyền: 

- Các GV quản lý môn do TT Tin học xác lập theo danh sách các khoa đưa 

lên. 

o GV quản lý môn có quyền cập nhật các thông tin liên quan đến 

môn học (chương/bài, tài liệu tương ứng), tạo các lớp học phần (ví 

dụ: K61CNSHA-SHĐC) và phân công giảng viên giảng dạy lớp 

đó. 

o GV giảng dạy có thể chính là GV quản lý môn hoặc GV khác 

trong khoa 

- GV giảng dạy có quyền cập nhật tài liệu cho lớp đó, cập nhật danh sách 

lớp, thảo luận với sinh viên của lớp trên từng bài. 

 

Quản lý 
môn

• GV quản lý môn:

• Upload bài giảng, 
TLTK

• Tạo lớp học phần, 
phân công GV

Quản lý lớp 
học phần

•GV giảng dạy lớp:

•Cập nhật tài liệu

•Thêm sinh viên vào lớp

•Tương tác với SV: bình 
luận bài học, thu file bài 
tập
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- Nếu GV khác hỗ trợ quản lý thì dùng account của GV quản lý môn 

- Nếu môn học do nhiều GV dạy mỗi người một phần thì có thể đăng ký 

01 tài khoản chung (vd: bmEng) để quản lý môn đó.  

 

2. Các chức năng chung 

a) Đăng kí tài khoản 

Các tài khoản GV được Trung tâm Tin học thêm vào theo yêu cầu của Học 

viện hoặc theo đăng ký của GV. 

Thông tin đăng ký gửi đến vitc@vnua.edu.vn gồm: 

- Mã giảng viên* 

- Tên giảng viên* 

- Ngày sinh 

- Email* 

- Điện thoại, Địa chỉ 

- Khoa* 

- Chức danh 

- Môn học muốn tổ chức* 

Tên truy cập và mật khẩu sau khi cấp sẽ được thông báo lại cho GV. GV sẽ 

chỉ thao tác được trên các môn hay lớp đã được cấp quyền. 

Trường hợp bị quên mật khẩu, người dùng có thể lấy lại bằng cách: kích vào 

đường link quên mật khẩu -> điền địa chỉ email để hệ thống gửi lại mật khẩu. 

 

mailto:vitc@vnua.edu.vn
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b) Xem/ Sửa thông tin cá nhân người dùng 
 

 

 
 

c) Tìm kiếm 

Sau khi đăng nhập, từ giao diện trang chủ, người dùng có thể thực hiện chức năng 

tìm kiếm các khóa học theo chủ đề, theo Giáo viên, hoặc theo môn học như sau: 
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Hoặc với cách tìm kiếm khác bằng cách chọn icon tìm kiếm-> nhập từ khóa tìm 

kiếm (có thể tìm kiếm theo giảng viên, theo chủ đề, theo môn học) 
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Hộp thoại tìm kiếm 

 

 Trang kết quả tìm kiếm 

 

 

 

3. Giảng viên Quản lý môn học 

Mỗi một môn học sẽ có một giáo viên phụ trách riêng cho môn đó. Người 

giáo viên phụ trách môn học có quyền: 

 Thêm danh mục chương/bài của môn và tài liệu tương ứng 
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Quy trình:

 

a) Cập nhật danh mục và tài liệu các chương/bài 

 Tạo các chương/bài: 

Thầy/Cô chọn mục Quản lý môn học ở menu bên trái, rồi chọn “Bài giảng” ở 

bên phải. 

 

Chọn nút Thêm chương: 

 

 Thêm các tài liệu cho các chương/bài đã tạo: 

- Vẫn trong giao diện đó, cập nhật vào các ô nhập liệu như sau: 

Cập nhật danh 
mục và tài liệu 
các chương/bài

Tạo lớp học 
phần, phân 
công GV dạy
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- Chú ý:  

o Cần nhập đầy đủ thông tin vào các ôn 

o Cần tạo thư mục cho môn học trước khi upload bài giảng 

 

 

 

Chú ý:  

- Nếu tài liệu đó có sẵn trên mạng (ở dạng DOC, PDF, Video như trên Youtube), 

Thầy/Cô copy link dán vào ô trống bên cạnh các nút Click chọn là được. 

- Nếu upload tài liệu từ máy tính thì ấn Click chọn 

Khi click chọn tài liệu, nếu chưa có thư mục riêng cho môn thì cần tạo thư mục trước, ví dụ đặt 

tên là PQDUNG-MMT. Rồi có thể tùy ý tạo các thư mục con cho chương/bài (nếu muốn) 
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 Tạo ngân hàng câu hỏi ôn tập cho môn học 

 

 

Sau khi tạo xong tiêu đề và trạng thái cho ngân hàng câu hỏi, ta thực hiện 

thêm câu hỏi vào: 
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Câu hỏi sau khi thêm có thể được chỉnh sửa hoặc bị xóa: 
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Nếu muốn thêm câu hỏi nữa thì ta sẽ chọn mục Thêm câu hỏi 

 
 

b) Cập nhật các lớp học phần và phân công GV dạy 

 Quản lý các lớp học trực tuyến (hay các lớp học phần) của môn học mà 

mình phụ trách: tạo lớp và phân công giảng viên 

Thầy/Cô chọn mục Lớp học trực tuyến ở menu bên trái, rồi nút “Thêm lớp 

học trực tuyến” ở bên phải. 
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Lưu ý: Thầy/Cô chọn Kiểu lớp học là “Theo Chương trình đào tạo” 

- Cột TT (trạng thái): Kích hoạt – nghĩa là cho phép hiển thị ra trang 

chủ để có thể tìm kiếm được; 

- Ngược lại: Đã khóa – nghĩa là chưa cho hiển thị ra ngoài, cần khi chưa 

sẵn sang mà vẫn đang chỉnh sửa, cập nhật thông tin 

 

 

4. Giảng viên giảng dạy lớp học phần 

Sau khi đăng nhập hệ thống, Thầy cô sẽ được quản lý các lớp học trực tuyến 

(hay các lớp học phần) do Thầy/Cô nếu đã có sự phân công của giáo viên phụ trách 

môn học đó. 
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Quy trình:

 

Thầy/Cô chọn mục Lớp học trực tuyến ở menu bên trái, xem thông tin lớp học 

bằng cách vào Action->Xem khóa học ở bên phải: 

 

 
 

Giao diện sau khi chọn xem khóa học. 

 

Cập nhật tài 
liệu các 

chương/bài, 
các câu hỏi trắc 
nghiệm ôn tập 

(nếu có)

Cập nhật danh 
sách lớp 
(import)

Tương tác với 
sinh viên trong 
quá trình dạy
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 Tại đây, Thầy/Cô có thể xem lại Nội dung khóa học, tham gia Thảo luận các 

bài học với các học viên. 

 

a) Cập nhật tài liệu 

Để thêm các bài giảng, tài liệu tham khảo cho môn học, Thầy/Cô vào Action/Tài 

liệu 

Lưu ý: Trước hết Thầy/Cô tạo thư mục upload tài liệu cho môn học (nếu chưa được 

tạo bởi GV quản lý môn) 
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Mỗi bài học được thiết lập đưa lên tối đa 1 video và 6 tài liệu văn bản (DOC, 

PDF, XLS) 

 
 

Sau khi thêm xong thì danh sách các bài giảng cũng như tài liệu sẽ được cập 

nhật tương tự dưới đây. 
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b) Xem/Thêm học viên của lớp 

Thầy/Cô chọn Action/Học viên 

 

 

 

Ngoài khả năng duyệt danh sách học viên đăng ký, Hệ thống hỗ trợ cho phép 

giảng viên Import danh sách sinh viên vào lớp từ file excel lấy trên trang 

daotao.vnua.edu.vn, hoặc từ file tự tạo theo mẫu tương tự: 
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Sau khi có file danh sách lớp, Thầy/Cô chọn nút “Thêm sinh viên”, rồi duyệt 

để chọn file. 
 

 
 

Hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách -> chọn Thêm sinh viên bào lớp để chấp 

nhận. 
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c) Tương tác trong quá trình dạy 

 

Thầy/Cô vào Xem khóa học (nêu bên trên), hoặc tìm khóa học từ trang chủ để vào giao 

diện lớp học: 

 
 

Sau đó có thể click vào từng Bài để xem nội dung liên quan, nhất là click tiếp vào nút 

Bình luận để thảo luận với sinh viên về bài học đó. 
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d) Kiểm tra cuối chương 

Sau mỗi chương thì các Thầy/Cô có thể cho sinh viên làm một bài kiểm tra 

cuối chương để củng cố lại kiến thức đã học. Bài kiểm tra là những câu hỏi trắc 

nghiệm dạng lựa chọn. 

Sau đây là các bước tạo bài kiểm tra: Thầy/Cô vào Action/Trắc nghiệm 
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Những câu hỏi đã được thêm sẽ hiển thị như sau 
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----------------------------- HẾT ----------------------------- 

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM THI TRẮC NGHIỆM ONLINE (http://vitc.edu.vn/tracnghiem) 

Phạm Quang Dũng, Trần Hoàng Giang, Lương Thị Yên 
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I. Các chức năng 

Hệ thống hỗ trợ các dạng câu hỏi: Yes/No, Multi-choice, Select all that Apply, 

Matching. Có thể thi online hoặc xuất, in đề ra giấy. Hỗ trợ import NHCH, danh 

sách thí sinh từ excel. Chi tiết hơn như sau: 

* Quản lý câu hỏi  

- Thêm/sửa/xóa câu hỏi với nhiều loại như chọn 1, chọn nhiều, nối chọn 

* Trộn đề thi không giới hạn số mã đề 

- Câu hỏi trong các đề giống nhau, chỉ trộn phương án 

- Câu hỏi trong các đề khác nhau và trộn phương án 

- Chọn những câu hỏi bắt buộc có trong tất cả các mã đề (nếu muốn) 

- Câu hỏi được phân bố theo tỉ lệ các chương (hoặc độ khó) đảm bảo tính ngẫu 

nhiên nhưng mức độ khó trong mỗi đề thi đều công bằng 

* Tổ chức thi online, lưu đáp án và giám sát theo thời gian thực 

- Chọn câu nào lưu đáp án câu đó, đảm bảo không bị mất bài  

- Quản lý tình trạng kết nối của các máy sinh viên 

- Phát hiện sớm máy bị mất kết nối 

- Ngăn chặn 2 nơi đăng nhập cùng 1 tài khoản và cảnh báo cho admin (phát hiện 

gian lận) 

- Cho phép sinh viên đổi máy. 

- Áp chế thu bài 

- Bù giờ cho sinh viên trong trường hợp đặc biệt 

- Tự động thu bài và tính điểm 

* Phân quyền người dùng 

- Phân quyền chi tiết tới mức chia nhỏ cả việc thêm nhưng không được xóa. Được 

sửa nhưng không được thêm câu hỏi... 

* Dọn dẹp hệ thống 

- Xóa file rác 

- Xóa lịch sử thi đã tồn tại trên 3 năm 

* Bộ gõ Latex và upload ảnh chèn vào câu hỏi giúp đề thi thêm rõ ràng và sinh 

động. 

II. Đăng ký sử dụng 

Thầy/Cô có nhu cầu được sử dụng và hỗ trợ miễn phí, gửi email đăng ký đến 

pqdung@vnua.edu.vn 

mailto:pqdung@vnua.edu.vn

