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 Đăng nhập quản trị:   

Truy cập vào website vào chọn vào Đăng Nhập. 

 Nhập tên đăng nhập và mật khẩu vào form xác nhận thông tin 

 Chọn Đăng nhập để vào hệ thống 

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng máy cá nhân thì có thể chọn nhớ mật khẩu (30 ngày) để lần sau vào sẽ 

không cần đăng nhập nữa 

 

 

 

 

 

 

 



 Quản lý tin tức:  

Đưa con trỏ chuột vào “Quy trình xử lý” => chọn danh mục “Tin tức” 

   

 Tạo mới tin tức: 

Chọn Danh mục cần tạo mới Tin tức: 

 



Chọn Tạo mới tin tức: 

 

Danh mục: chọn danh mục cần tạo mới tin tức. 

Tên: Tên tin tức mới. 

Mô tả: Mô tả tin tức. 

Hình ảnh đại diện: Hình ảnh hiển thi đại diện cho tin tức đó. 

Htmlcontent: Viết nội dung tin tức. 

 Lưu ý: khi tải ảnh lên trong phần này thì sẽ tự động đưa lên làm Ảnh đại diện. 

Phân loại tin:  Tin sự kiện. 

Tin nổi bật. 

Tin thông thường. (Mặc định) 

Tin tiêu đểm. 

Đính kèm: các tệp kèm theo tin tức đó. 



Để lưu chọn Chấp nhận.Chọn hủy để  hủy tin tức đó. 

 

 Xuất bản Tin tức:  

 Tên : tên của tin tức. 

 Trích dẫn: xem nội dung tin tức. 

Tích “chọn” tin tức cần xuất bản nhấn vào :   

       để xuất bản tin tức . 

                để xóa tin tức. 

 



 

 

Sau khi chọn “ Chấp nhận”  ta cần chọn „Ngày xuất bản‟ và „Ngày gỡ‟ của Tin tức. 

 

 

- Để xem các tin tức đã xuất bản nhấn vào 

 

 Chỉnh sửa tin tức: 

Nhấn vào tin tức cần chính sửa rồi chọn   

 

 Gỡ tin tức: 

- Để gỡ các tin tức đã xuất bản: 

Chọn mục 



Tích “chọn” vào tin tức cần gỡ rồi chọn “Gỡ xuất bản”. 

 

 Xóa các tin tức đã gỡ:  

Tích “chọn” văn bản cần xóa => nhấn “Xóa” => nhấn “OK” để xóa. 



 Quản lý Văn bản:  

 

 

Từ bảng điều khiển chọn vào Văn bản để vào phần quản  lý văn bản 

 

  Thêm mới văn bản. 

Chọn vào loại văn bản muốn them mới và click vào  

Hệ thống sẽ hiện ra mẫu nhập thông tin văn bản. 



 

Người dùng nhập đầy đủ các thông tin của văn bản. 

Chọn vào  để tải văn bản từ máy tính cá nhân lên hệ thống lưu trữ. 

Chọn Chấp nhận để hoàn thành việc thêm mới. 

 

 Sửa văn bản 

 

Để chỉnh sửa văn bản, người dùng cần vào chi tiết văn bản đó và chọn vào  để thực hiện 

chỉnh sửa. 

Hệ thống sẽ hiển thị mẫu nhập văn bản và người dùng thực hiện tương tự như thêm mới văn bản. 



 Xuất bản văn bản 

 

Để ban hành văn bản người dùng chọn vào dấu tích trước văn bản (có thể tích nhiều văn bản để ban hành 

cùng lúc nhiều văn bản). 

 

Sau khi chọn vào ban hành hệ thống sẽ hiển thị cho phép người dùng nhập thông tin ngày xuất bản và 

ngày gỡ. Lưu ý. Ngày xuất bản và ngày gỡ có thể để mặc định, không cần nhập 

Sau khi nhập người dùng chọn Chấp nhận để kết thúc việc Ban hành văn bản. 

 Gỡ văn bản 

 

Để gỡ 1 văn bản, người dùng cần vào phần văn bản đã ban hành. 

Chọn vào văn bản cần gỡ 



Chọn  để thực hiện gỡ văn bản đó (có thể chọn gỡ nhiều văn bản cùng lúc.)  

 



 Quản lý Bình luận:  

 

Từ bảng điều khiển, chọn vào phần Bình Luận 

 

Khi có bình luận hệ thống sẽ liệt kê các bình luận đó trong phần Bình Luận Mới 

 Cho phép hiển thị bình luận 

 

Để hiển thị bình luận trên trang thông tin, người dùng chọn vào dấu tích ở trước mỗi bình luận (có thể 

chọn nhiều bình luận cùng lúc) và sau đó chọn vào   

 



Hệ thống sẽ xuất hiện mẫu nhập thông tin ngày xuất bản, ngày gỡ bình luận.  

Chọn vào CHẤP NHẬN để hoàn thành việc hiển thị bình luận. 

 Gỡ bình luận 

 

Với tất cả các bình luận ở trạng thái BÌNH LUẬN MỚI hoặc ĐANG HIỂN THỊ thì người dùng có thể tích 

vào dấu tích ở trước mỗi bình luận. Sau đó chọn vào  để gỡ bình luận đó. 

 



 Quản lý hỏi đáp 

 

 

Tại bảng điều khiển, chọn vào HỎI ĐÁP để vào phần quản trị hỏi đáp. 

 Trả lời câu hỏi. 

 

Để trả lời câu hỏi, người dùng chọn vào nội dung của câu hỏi.  

 

Chọn vào TRẢ LỜI CÂU HỎI 



 

Hệ thống sẽ hiển thị ra tiêu đề, nội dung câu hỏi và phần trả lời câu hỏi. Người dùng có thể sửa lại câu chữ cho phần 

câu hỏi, tiêu đề câu hỏi để câu hỏi được đẹp hơn. 

Sau đó người dùng chọn  để hoàn thành việc trả lời câu hỏi. 

 

 Cho phép hiển thị câu hỏi 

 

Để hiển thị câu hỏi trên trang thông tin, người dùng chọn vào dấu tích ở trước mỗi câu hỏi (có thể chọn 

nhiều câu hỏi cùng lúc) và sau đó chọn vào   

 

Hệ thống sẽ xuất hiện mẫu nhập thông tin ngày xuất bản, ngày gỡ bình luận.  



Chọn vào CHẤP NHẬN để hoàn thành việc hiển thị bình luận. 

 Gỡ hỏi đáp 

 

Với tất cả các bình luận ở trạng thái  ĐANG HIỂN THỊ thì người dùng có thể tích vào dấu tích ở trước 

mỗi hỏi đáp. Sau đó chọn vào  để gỡ hỏi đáp đó. 

 



 Quản lý thư viện ảnh 

 

Từ bảng điều khiển chọn vào THƯ VIỆN HÌNH ẢNH để vào quản trị 

 Tạo mới thư viện ảnh. 

 

Để mở mẫu thêm mới thư viện ảnh người dùng chọn vào THÊM MỚI. 

 

Người dùng cần nhập tên, mô tả cho thư viện ảnh. Chọn hình ảnh đại diện là hình ảnh đặc trưng, nội bật nhất. Và sau 

đó đính kèm tất cả các hình ảnh bằng cách nhấn vào ĐÍNH KÈM. 

Sau đó người dùng chọn vào CHẤP NHẬN để lưu thư viện ảnh. 

 

 



 Chỉnh sửa thông tin thư viện ảnh 

 

Để chỉnh sửa thông tin thư viện ảnh, người dùng cần vào thông tin chi tiết của tin ảnh đó. Chọn vào CHỈNH SỬA để 

thực hiện chỉnh sửa. Hệ thống sẽ mở ra form mẫu tương tự như tạo mới để người dùng chỉnh sửa thông tin. 

 

 Xuất bản thư viện ảnh 

 

Để xuất bản người dùng chọn vào dấu tích trước bài viết (có thể tích nhiều bài viết để xuất bản cùng lúc 

nhiều bài viết). 

 

Sau khi chọn vào ban hành hệ thống sẽ hiển thị cho phép người dùng nhập thông tin ngày xuất bản và 

ngày gỡ. Lưu ý. Ngày xuất bản và ngày gỡ có thể để mặc định, không cần nhập 

Sau khi nhập người dùng chọn Chấp nhận để  Xuất bản. 

 Gỡ xuất bản 

 



 

Để gỡ 1 văn bản, người dùng cần vào phần văn bản đã ban hành. 

Chọn vào văn bản cần gỡ 

Chọn  để thực hiện gỡ văn bản đó (có thể chọn gỡ nhiều văn bản cùng lúc.)  



 Quản lý các khối thông tin. 

 

 

Từ menu ngang người dùng chọn vào KHỐI GIAO DIỆN để vào phần quản trị, chỉnh sửa thông tin cho trang. 

 

Phía trái sẽ hiển thị ra danh sách các khối giao diện người dùng có thể tùy chỉnh. Chọn vào khối giao diện cần chỉnh 

sửa.  

 

Chỉnh sửa thông tin trong form mẫu, sau đó chọn CHẤP NHẬN  để lưu chỉnh sửa. 



 Cách sử dụng trình soạn thảo văn bản trong ứng dụng CKEditor: 

 

Tổng quan về trình soạn thỏa: Bạn sẽ thấy trình soạn thảo như hình dưới. 

Chức năng  cho phép hiển thị bài viết dưới dạng các thẻ HTML là kiểu hiển thị nội 

dung của website. Tại đây người dùng có thể can thiệp sâu hơn về cách hiển thị nội dung trên giao diện. 

Nếu muốn trở lại trạng thái soạn thảo nội dung bình thường lại, thực hiện click tiếp vào  nút này trên 

thanh công cụ. 

Chức năng  dùng để thay đổi màu chữ, bạn cần chọn chữ hoặc đoạn văn bản rồi chọn màu để thay 

đổi màu. 

Chức năng  dùng để thay đổi màu nền cho đoạn văn bản hoặc chữ, bạn cần chọn đoạn văn bản 

hoặc chữ rồi chọn màu nền muốn thay đổi. 

Chức năng   cho phép lưu lại bài viết của bạn đang soạn thảo dở. 

Chức năng  cho phép mở một trang soạn thảo mới. 

Chức năng   cho phép xem trước nội dung bài viết ở cửa sổ mới. 

Chức năng   in nội dung bài viết. 

Chức năng  cho phép bạn chèn các mẫu văn bản được định nghĩa trước vào bài viết. 



 

Chèn Mẫu dựng sẵn 

Chức năng  cắt (Ctrl + x), sao chép (Ctrl + c) , dán 

(Ctrl + v), hủy lại (Ctrl + z) và lấy lại câu lệnh đã thực hiện trước đó. 

Chức năng  tìm kiếm, thay thế,chọn tất cả(Ctrl + a), kiểm tra chính tả. 

Chức năng  chữ đậm. 

Chức năng   chữ nghiêng 

Chức năng  gạch chân 

Chức năng  gạch ngang chữ. 



Chức năng chỉ số dưới 

Chức năng  chỉ số trên. 

Chức năng  xóa định dạng. 

Chức năng  chèn hoặc xóa danh sách có thứ tự. 

Chức năng  chèn hoặc xóa danh sách không thứ tự. 

Chức năng  dịch chuyển đoạn văn bản ra ngoài. 

Chức năng  dịch chuyển đoạn văn bản vào trong. 

Chức năng  tạo khối trích dẫn. 

Chức năng  tọa các khối thành phần. 

Chức năng  căn lề trái, căn giữa, căn trái, căn đều. 

Chức năng  hướng đánh của văn bản trái sang phải, từ phải sang trái. 

Chức năng  dùng để chèn Link vào trong văn bản, như link http://google.com 

 

 

-          Để gắn link ngoài vào thì bạn chỉ cần copy hoặc đánh link ngoài vào ô văn bản URL 

-          Để đính kèm File văn bản Word, file bảng tính Excel, file pdf  hoặc file nén ZIP vào nội dung văn bản 

và cho phép bạn đọc download về máy của họ. 

Với các định dạng khác hoặc có dung lượng quá lớn muốn upload lên cho độc giả download về, bạn nên  nén 

lại dưới định dạng zip rồi upload vào bài, trước hết bạn  bôi đen đọa văn bản cần đính kèm sau đó nhấp chọn 

biểu tượng liên kết  trên thanh công cụ.  

Và nhấp chuột vào Chọn tệp và tìm tời tệp mà bạn muốn đưa lên sau đó nhấn nút Tải lên máy chủ. 

 

http://google.com/


 

Nhấp chuột Đồng ý để hoàn thành. 



 

Chức năng  dùng để upload ảnh lên server và chèn ảnh vào trong trình soạn thảo hoặc dùng để chèn 1 

ảnh sử dụng đường URL ảnh của các website bên ngoài như:  http://i.imgur.com/pT2bvJv.jpg 

Nhấp chuột vào nút  để tải hình ảnh lên máy chú. Các bước giống như việc tải 

một file lên trang web. 

Khi đưa hình ảnh vào bài viết nên chọn widht (chiều rộng) của ảnh là 540. 

Để uploadload ảnh vào bài viết, tại màn hình Tải lên, bạn thực hiện click vào Chọn tệp…, chọn file ảnh trên 



máy, có thể nhập liên kết cho ảnh (liên kết là địa chỉ url  khi người xem click vào ảnh trong bài) và mô tả 

thông tin cho ảnh (mô tả là thông tin hiển thị lên thay cho ảnh khi người đọc tắt chức năng hiển thị ảnh của 

trình duyệt). Các thuộc tính chiều rộng và chiều cao của ảnh không bắt buộc, mặc định là kích thước thật của 

ảnh. Các thuộc tính biên ngang/dọc là khoảng cách của ảnh với văn bản chiều ngang/dọc. Đường viền thể 

hiện kích thước phần viền bao quanh ảnh, mặc định ảnh không có đường viền. Vị trí ảnh có thể nằm giữa nội 

dung, nằm bên trái, bên phải nội dung, nếu chọn phần trái hoặc phải cho vị trí ảnh, phần nội dung trong bài 

có thể được đẩy lên nằm ngang với ảnh. 

 

Phần kích thước tối thiểu cho web mặc định được thực hiện cho phép 1 ảnh khi được upload lên sẽ được tự 

động làm cho dung lượng ảnh nhỏ bớt đi nhưng lại không ảnh hưởng tới kích thước ảnh. Nếu bỏ qua phần 

này, ảnh khi được upload lên sẽ được giữ nguyên chất lượng và dung lượng. Khuyến cáo nên để hệ thống tối 

ưu cho ảnh. 

Cuối cùng click Đồng ý để upload ảnh vào bài viết. 

Chức năng  để thêm media vào bài viết bằng các URL như 

https://www.youtube.com/watch?v=0tL4MP6VrvY 

Chức năng  chọn để đưa hình ảnh dạng flash chuyển động lên trong bài viết. Các bước giống như đưa 

hình ảnh lên bài viết. Ta có thể đưa lên bằng URL hoặc tải lên máy chủ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0tL4MP6VrvY


 

Chức năng  cho phép bạn chèn một biểu bảng vào bài viết. Lúc này bảng thuộc tính bảng biểu như sau: 

 

Tại đây, bạn chọn số hàng, số cột, chiều rộng, cao cho bảng. Chú ý số hàng, cột là bắt buộc cho một bảng 

biểu. Tính năng này thường hay được sử dụng để chèn một bài viết có nhiều ảnh, mỗi ảnh sẽ nằm trên một 

dòng của bảng. 

Chú ý: Nếu muốn thêm hàng, cột,… thì nhấp chuột phải vào bảng biểu sẽ hiện ra bảng chức năng để bạn 

thực hiện: 



 

Chức năng  chèn đường phân cách ngang. 

Chức năng  chèn các hình biểu lộ cảm xúc. 

Chức năng  chèn ký tự đặc biệt.  

Chức năng  chèn ngắn trang. 

Chức năng  phong cách định dạng chữ. 

Chức năng  định dạng chữ. 

Chức năng  phông (font) chữ. 

Chức năng  cỡ chữ. 



 Hưỡng dẫn cài đặt và sử dụng teamview: 

Tải bản team view mới nhất tại địa chỉ:  

https://www.teamviewer.com/vi/download/windows.aspx 

 

 

Hướng dẫn cài đặt: 

Sau khi tải phần mềm TeamViewer ở link trên, nhấn đúp chuột để mở. 

 

Check chọn vào Basic installation và Personal / non-comercial use rồi click vào Accept - finish như 

hình trên. 

Đợi chương trình tự động cài đặt xong thì click Finish. 

Để mở TeamViewer, bạn click đúp vào biểu tượng TeamViewer  trên màn hình máy tính. 

https://www.teamviewer.com/vi/download/windows.aspx


 

Liên hệ với người sẽ trợ giúp bạn và cung cấp cho họ dãy số Your ID và Password. 

       Lưu ý: Sau khi nhờ trợ giúp không được tắt TeamViewer, không đọc dãy số Your ID và 

Password lên những nơi công cộng như hội nhóm, mạng xã hội. 

 


