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THÔNG BÁO 
Về việc hướng dẫn sử dụng kết nối 

mạng nội bộ Trường từ xa (VPN) lần 2 
 

Căn cứ Quyết định số 317/QĐ-TCĐN ngày 21/7/2016 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận về việc công nhận và triển khai ứng dụng 

kết quả các đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường năm học 2015-2016. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, để thuận tiện cho 

viên chức, người lao động (VC, NLĐ) thuộc trường truy cập vào mạng nội bộ để 

khai thác dữ liệu và nắm bắt kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành của nhà trường 

để hỗ trợ sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà trong thời gian toàn thành 

phố Phan Thiết thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc tại Chỉ thị số 16/CT-

TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Nhà trường thông báo về việc hướng dẫn sử dụng kết nối mạng nội bộ 

Trường từ xa, như sau: 

I. CÁC BƯỚC THIẾT LẬP DỊCH VỤ VPN 

1. Đối với người dùng sử dụng hệ điều hành Windows 7 

- Bước 1: Kiểm tra đường truyền Internet. Đảm bảo máy tính luôn được kết 

nối Internet và không cùng chung đường truyền mạng nội bộ của Trường 

- Bước 2: Vào Start --> Control Panel --> chọn Network and Sharing 

Center 
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   - Bước 3: Tại hộp thoại Network and Sharing Center, click chọn Set up a 

new connection or network 

 

- Bước 4: Tại khung hộp thoại Set Up a Connection or Network, click chọn 

Connect to a workplace --> Next 
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- Bước 5: Tại khung hộp thoại Connect to a Workplace, click chọn Use my 

Internet connection (VPN) 

 

- Bước 6: Tại khung hộp thoại Connect to a Workplace. Ở mục Internet 

address: nhập địa chỉ kết nối vpn.dnbt.edu.vn --> Next 
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- Bước 7: Tại khung Connect to a Workplace, nhập tài khoản User name và 

Password; bỏ chọn Remember this password --> click chọn Connect 

 

- Bước 8: Kết nối thành công và click chọn Close để đóng khung hộp thoại. 
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2. Đối với người dùng sử dụng hệ điều hành Windows 10 

Bước 1: Vào Start --> click chọn Settings --> click chọn Network & Internet 

 

 Bước 2: Click chọn VPN  Chọn Add a VPN Connection  

 

 Bước 3: Nhập thông số giống hình, riêng user & mật khẩu nhập tài khoản đã 

được cấp. 
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II. CÁC BƯỚC HỦY VÀ KHỞI TẠO KẾT NỐI VPN 

1. Hủy kết nối 

- Bước 1: Click chọn biểu tượng truy cập mạng 

+ Nếu sử dụng mạng không dây: Chọn biểu tượng “cột sóng wireless“ 

 

+ Nếu sử dụng mạng có dây: Chọn biểu tượng “màn hình vi tính” 

 

- Bước 2: Chọn kết nối VPN Connection --> chọn Disconnect 
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2. Kết nối VPN 

- Bước 1. Click chọn biểu tượng truy cập mạng (như Bước 1 ở mục 2.a) 

- Bước 2. Chọn kết nối VPN Connection --> chọn Connect 

 

 

- Bước 3: Đối với người dùng sử dụng Windows 7: Đăng nhập User name và 

Password; bỏ chọn Save this user name and password for the following users --> 
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chọn Connect; Đối với người dùng sử dụng Windows 10: Bấm Connect là hoàn 

thành. 

 
 

 

III. CHÍNH SÁCH MẬT KHẨU, QUY ĐỊNH VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN 

a. Chính sách mật khẩu 

- Mật khẩu đăng nhập phải luôn được thiết lập với mức độ phức tạp cao: Độ dài 

tối thiểu ít nhất từ 12 ký tự trở lên; bao gồm kết hợp cả các ký tự thường, ký tự in 

hoa, ký tự số và các ký tự đặc biệt (!, @, &, #, $, %, ...). 

- Tắt/bỏ chọn các chế độ cho phép lưu mật khẩu, đồng thời hủy kết nối nhanh 

chóng khi không còn nhu cầu sử dụng. 

b. Quy định về bảo mật thông tin 

- Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 393/QĐ-TCĐN ngày 26/8/2016 về việc 

ban hành Quy định quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin Mạng 

riêng ảo VPN. 

- Hạn chế tối đa việc kết nối với hệ thống Mạng riêng ảo VPN tại các điểm truy 

cập Internet công cộng mất an toàn thông tin như: Sân bay, khách sạn, quán cà phê, 

các khu vui chơi giải trí,... Nếu cần thiết phải sử dụng kết nối, hãy thực hiện một số 

giải pháp tạm thời nhằm giảm thiểu rủi ro như sau: 

+ Đảm bảo máy tính luôn được bật chế độ tường lửa Firewall và được cài đặt 

phần mềm phòng chống, diệt virus hiệu quả. 



9 

+ Sử dụng Bàn phím ảo sẵn có của hệ điều hành để đăng nhập tài khoản truy 

cập, bằng cách: Dùng chuột bấm vào các ký tự trên bàn phím ảo thay cho việc gõ trực 

tiếp trên bàn phím vật lý. 

+ Sử dụng các phần mềm phòng chống KeyLogger (KeyLogger là 1 chương 

trình theo dõi và ghi lại mọi thao tác thực hiện trên bàn phím vào 1 tập tin nhật ký 

Log). 

+ Đánh lừa KeyLogger bằng cách: Gõ mật khẩu đăng nhập một cách ngẫu 

nhiên hoặc sử dụng các chuỗi ký tự ảo hỗn độn nhằm xáo trộn các chuỗi ký tự mật 

khẩu. 

VD: Mật khẩu của bạn là 0Comatkh@u. Ta có một số cách để đánh lừa như sau: 

Cách 1: Tại khung nhập mật khẩu, hãy nhập trước matkh@u và sau đó di 

chuyển trỏ chuột về đầu dòng rồi tiếp tục nhập 0Co 

Cách 2: Tại khung nhập mật khẩu, nhập ký tự thứ nhất của mật khẩu m, sau đó 

click chuột vào một nơi nào đó bên ngoài ô nhập mật khẩu và nhập ảo một số ký tự 

ngẫu nhiên bất kỳ, sau đó click chuột vào khung nhập mật khẩu rồi nhập vài ký tự 

mật khẩu và lập lại quá trình đó đến khi nhập đủ mật khẩu. 

IV. CẤP LẠI TÀI KHOẢN TRUY CẬP 

Viên chức, người lao động thuộc Trường có nhu cầu khai thác thông tin, các 

dịch vụ mạng nội bộ Trường từ xa phục vụ công tác chuyên môn vui lòng làm theo 

hướng dẫn trên; VC, NLĐ cần hỗ trợ khôi phục (reset) lại mật khẩu vui lòng liên hệ 

Ông Hà Bảo Quốc (phòng HC-QT) để được hướng dẫn, hỗ trợ, đăng ký cấp lại tài 

khoản truy cập. 

Trên đây là nội dung thông báo về việc đăng ký, hướng dẫn sử dụng kết nối 

mạng nội bộ Trường từ xa. Nhà trường đề nghị các cá nhân, đơn vị có nhu cầu phối 

hợp thực hiện nội dung thông báo này. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (báo cáo);; 
- Các đơn vị thuộc trường; 
- Lưu: VT, HCQT (Quốc). 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG HC-QT 

 
(Đã ký) 

 
 

Võ Minh Hoàng 

 


