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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐĂNG NHẬP 1 CỬA SSO 

 

I. Đăng nhập dịch vụ qua SSO 

1. Cách 1: đăng nhập trực tiếp vào dịch vụ (nếu sử dụng ít dịch vụ) 

- Bước 1: đăng nhập vào link từng dịch vụ. Ví dụ: http://csdl.edu.vn 

- Bước 2: Chọn hình thức đăng nhập qua SSO (riêng với dịch vụ Kiểm định chất 

lượng giáo dục đang chỉ duy trì hình thức đăng nhập qua SSO nên sẽ đăng nhập 

như hiện tại) 

 
- Bước 3: nhập tài khoản được cấp vào giao diện đăng nhập (chỉ cần áp dụng 

cho dịch vụ đầu tiên muốn đăng nhập, từ các dịch vụ sau hệ thống sẽ tự động 

đăng nhập) 
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- Bước 4: lựa chọn tiếp tục vào dịch vụ hoặc đăng nhập tài khoản khác hoặc thoát 

khỏi dịch vụ.  

 
2. Cách 2: đăng nhập qua link SSO (nếu sử dụng nhiều dịch vụ) 

- Bước 1: đăng nhập vào link: https://sso-edu.viettel.vn 

- Bước 2: nhập tài khoản được cấp vào giao diện đăng nhập 

https://sso-edu.viettel.vn/
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- Bước 3: lựa chọn dịch vụ muốn đăng nhập (ngoại trừ Portal do có nhiều link) 

 

II. Đổi mật khẩu đăng nhập dịch vụ qua SSO 

- Bước 1: đăng nhập vào link: https://sso-edu.viettel.vn 

- Bước 2: nhập tài khoản được cấp vào giao diện đăng nhập 

https://sso-edu.viettel.vn/
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- Bước 3: vào tab ‘Thông tin chung’ nhấn button ‘Đổi mật khẩu’ 

 
- Bước 4: nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới, và nhấn nút ‘Cập nhật’. 

 
III. Cập nhật thông tin tài khoản SSO 

- Bước 1: đăng nhập vào link: https://sso-edu.viettel.vn 

https://sso-edu.viettel.vn/
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- Bước 2: nhập tài khoản được cấp vào giao diện đăng nhập 

 
- Bước 3: vào tab ‘Thông tin chung’ nhấn button ‘Cập nhật’ 

 
- Bước 4: Nhập thông tin mới, và nhấn nút ‘Cập nhật’.  
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IV. Lấy lại mật khẩu 

Dùng cho trường hợp khách hàng quên mật khẩu đã đặt. Có 2 hình thức trả về 

mã OTP cho khách hàng: 

- Trả mã OTP qua tin nhắn 

- Trả mã OTP qua mail 

Khách hàng cần cập nhật chính xác thông tin Email và Số điện thoại di động 

(tham khảo hướng dẫn Cập nhật thông tin tài khoản SSO) 

- Bước 1: đăng nhập vào link từng dịch vụ. Ví dụ: http://kdcl.edu.viettel.vn hoặc 

qua SSO (https://sso-edu.viettel.vn) 

- Bước 2: Chọn hình thức đăng nhập qua SSO (riêng với dịch vụ Kiểm định chất 

lượng giáo dục đang chỉ duy trì hình thức đăng nhập qua SSO nên sẽ đăng nhập 

như hiện tại) 

 
- Bước 3: Nhấn vào link ‘Quên mật khẩu?’ 

http://kdcl.edu.viettel.vn/
https://sso-edu.viettel.vn/
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Hoặc 

 
- Bước 4: Nhập thông tin mã tài khoản+ hình thức nhận mã OTP + mã bảo mật.  
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- Bước 5: Nhập mã OTP nhận được qua SĐT hoặc mail.  

  
- Bước 6: Nhập mật khẩu mới.  
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