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PHẦN I: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM ZOOM METTING 

Zoom Meeting là giải pháp cung cấp dịch vụ hội nghị truyền hình dựa trên đám 

mây. Nhờ vậy mà các doanh nghiệp, nhà trường, thầy cô có thể triển khai một 

cuộc họp, lớp học trực tuyến một cách dễ dàng trên môi trường internet. Hiện tại 

ứng dụng này đã có phiên bản trên các thiết bị máy tính, máy tính bảng, điện thoại 

thông minh cho mọi hệ điều hành từ Window, IOS và Android. 

 

Họp/ học trực tuyến thông qua zoom meeting là xu hướng tất yếu sẽ thay thế hệ 

thống cuộc họp/lớp học truyền thống. Nhờ có dịch vụ này mà các doanh nghiệp 

nhà trường sẽ triển khai thành công mô hình làm việc từ xa. Đây là giải pháp làm 

việc tiết kiệm và đơn giản thông qua mạng internet. 

Nếu chưa chắc chắn thì  dưới đây sẽ là những lý do thầy cô hoàn toàn có thể yên 

tâm lựa chọn Zoom meeting cho việc dạy học online: 

 Đặc điểm của zoom meeting là tổ chức lớp học trực tuyến có nhiều người 

cho chất lượng hình ảnh rõ nét, mặt đối mặt và có thể chia sẻ video màn 

hình chất lượng cực cao, tốc độ nhắn tin nhanh. 

 Có khả năng tương thích với hầu hết các thiết bị (PC, Table, Mobile) và 

các hệ điều hành (Window, IOS, Android) 

 Hỗ trợ share màn hình của bạn cho những người khác, đồng thời có thể 

chia sẻ cả màn hình hay chia sẻ duy nhất 1 cửa sổ. 

 Hỗ trợ remote từ xa (kiểm soát bàn phím cũng như chuột) thiết bị của 

người khác vô cùng tiện lợi. 

 Bạn có thể tiến hành cài đặt password cho mỗi phòng hoc để tránh người 

lạ truy cập. 

https://careerbuilder.vn/vi/talentcommunity/lam-viec-tu-xa.35A4F8F4.html


Zoom Meeting cung cấp tài khoản miễn phí và tài khoản nâng cấp lên các bản trả 

phí với các tính năng vô cùng giá trị. 

Ở bản miễn phí, ngoài các tính năng cơ bản kể trên, Zoom Meeting cung cấp các 

tuỳ chọn giới hạn nhưng vẫn đáp ứng phần lớn nhu cầu dạy học online: 

 Phòng học tối đa 100 người tham gia 

 Giới hạn 40 phút cho mỗi lần meeting 

 KHÔNG GIỚI HẠN số lần meeting 

Tuy nhiên, giảng viên chỉ cần bỏ ra thêm 300.000 VNĐ/tháng để nâng cấp tài 

khoản của giảng viên lên bản Pro là đã có thể sử dụng được những tính năng vô 

cùng giá trị: 

 Tổ chức được các phòng học trên 100 người tham gia – phù hợp cho các 

trường đại học hoặc lớp học cộng đồng. 

 Tạo video khoá học trực tuyến bằng cách lưu trữ lại nội dung trên nền 

tảng đám mây của Zoom với dung lượng Video lên tới 1 GB. Video này 

có thể tải về máy từ trình duyệt Web. 

 Không giới hạn thời lượng cho cuộc Meeting với việc tăng thời lượng 

tối đa cho mỗi lần Meeting lên 24 tiếng. 

 

PHẦN II: DÀNH CHO GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN 

2.1. Cài đặt phần mềm 

Để thực hiện được giảng dạy trực tuyến, giảng viên cần có máy tính Laptop có 

camera, mic, loa hoặc máy tính để bàn có gắn các thiết bị trên. Quá trình cài 

đặt phần mềm “Zoom metting” được thực hiện một số bước như sau: 

Tải phần mềm: 

Để tải phần mềm, vào google.com hoặc google.com.vn gõ “Zoom cloud 

metting” thì có rất nhiều kết quả hiện thị ra như màn hình dưới: 



 

Nhấn enter hoặc tìm kiếm sẽ có kết quả như màn hình dưới và chọn đường 

dẫn trong ô màu đen. 

 

Sau đó nhận “Download” để tải về máy tính như hình dưới. 



 

Khi tải về máy tính thì cần mở đến đường dẫn chưa file cài đặt của “Zoom 

cloud metting” trong ổ đĩa bằng cách chọn như dưới đây. 

 

File cài đặt sẽ hiển thị trong ổ đĩa như hình dưới. 

 

Cài đặt phần mềm: 

Để cài đặt cần chọn file cài đặt và click chuột phải, sau đó chọn “Run as 

administrator”. 



 

Trong quá trình cài đặt xuất hiện màn hình. 

 

Khi cài đặt xong xuất hiện màn hình dưới đây. 

 



Ngoài ra, bạn có thể tham khảo trên video theo đường dẫn sau: 
https://www.youtube.com/watch?v=ygEgmKiXk0M 

 

2.2. Đăng ký tài khoản và giảng dạy trực tuyến  

Để đăng ký được tài khoản của Zoom Metting cần chọn vào “Sign In” như hình 

dưới. 

 

Khi chọn vào “Sign In” sẽ xuất hiện như màn hình dưới. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ygEgmKiXk0M


Như hình trên thì thường nên đăng nhập bằng 2 hướng: 

- Hướng thứ nhất là đăng nhập từ địa chỉ mail, bạn nhấn chọn Sign In with 

Google và nhập vào địa chỉ email như hình dưới. 

 

Và nhập vào mật khẩu của địa chỉ mail 

 

Sau đó click chọn “Create Account” sẽ xuất hiện màn hình và chọn như hình 

dưới. 



 

 

Cách thứ 2 là đăng nhập bằng địa chỉ facebook bằng cách chọn như hình dưới. 

 

Sau đó nhập tài khoản facebook như hình dưới. 



 

Khi nhập đúng tài khoản thì xuất hiện màn hình hỏi bạn có tạo tài khoản bằng tài 

khoản facebook đó không? Nếu có thì bạn nhấn vào “Create Account”. Khi quá 

trình tạo tài khoản trong Zoom metting thông qua tài khoản facebook thành công 

thì trên trình duyệt cũng xuất hiện câu hỏi có mở “Zoom Launcher” không? 

Khi vào Zoom Launcher có màn hình chính như sau: 

 



 

- Khi tạo một lớp học bạn nhấn vào nút “New metting” như ở hình trên thì 

sẽ xuất hiện màn hình khung cảnh của mình như hình dưới. 

 

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo trên video theo đường dẫn sau: 

https://www.youtube.com/watch?v=wYPCc7wjczQ 

Tuy nhiên khung cảnh mà chúng ta nhìn thấy là khung cảnh thực, để học sinh 

sinh viên không nhìn thấy khung cảnh thực có các đối tượng như chăn, màn, 

giường, chiếu,... thì có thể thay đổi bằng cách vào mũi tên ở góc dưới bên trái 

và chọn “Choose Viturl Background” như hình dưới. 

 

Từ đó một cửa sổ cho phép chọn một màu nền hình nền khác như hình dưới. 

https://www.youtube.com/watch?v=wYPCc7wjczQ


 

Ở đây bạn có thể chọn một ảnh nền khác từ máy tính/ điện thoại của bạn bằng 

cách nhấn vào dấu “+” ở bên trên các hình nền mặc định. Ngoài ra, bạn có thể 

tham khảo trên video theo đường dẫn sau: 

https://www.youtube.com/watch?v=IlHLES5uhj4 

Để mời học sinh, sinh viên vào lớp học trực tuyến thì chọn “Invite” như hình dưới. 

 

Trên cửa sổ mời xuất hiện hai cách mời: thứ nhất là dựa trên danh bạ (Contact), 

cách hai qua địa chỉ email như hình dưới. 

https://www.youtube.com/watch?v=IlHLES5uhj4


 

Hoặc khi nhấn vào mời bằng Email thì sẽ xuất hiện màn hình cho phép bạn 

mời từ một số loại email như hình dưới. 

 

Khi nhấn vào Gmail thì phần mềm tự động chuyển sang Gmail với nội dung 

thư đã được chuẩn bị sẵn, bạn chỉ cần nhập vào địa chỉ người nhận và nhấn 

gửi như hình dưới. 



 

Trong nội dung thư bao gồm đường Link của lớp học. Học sinh, sinh viên có thể 

truy cập vào đường link đó để tự động tải phần mền và cái đặt sau đó nhập Metting 

ID và Password để tham dự lớp học. 

Để kiểm tra ID của mình thì nhấn vào “Setting” sẽ hiển thị ra thông tin như hình 

dưới. 

 

ID được sử dụng như là tên của giảng viên giáo viên, để học sinh sinh viên vào 

phòng tham gia lớp học. Khi sử dụng phiên bản miễn phí thì ID do nhà cung cấp 

một cách tự động. Để cố định ID và đặt mật khẩu cố định cho lớp học thì bạn có 

thể tham khảo trên video theo đường dẫn sau: 

https://www.youtube.com/watch?v=dK7BW-oVYOI 

Để quản lý danh sách học sinh, sinh viên tham gia lớp học, bạn chọn chức năng 

“Manage participants”  như hình dưới. 

https://www.youtube.com/watch?v=dK7BW-oVYOI


 

Trên phần mềm sẽ hiển thị danh sách học sinh viên tham gia lớp học ở danh sách 

bên phải. 

Để truyền tải thông tin đến người học và minh họa bài học trên máy tính thì bạn 

sử dụng chức năng chia sẻ màn hình “Share Screen” như hình dưới. 

 

Khi nhấn vào chức năng chia sẻ màn hình thì một cửa số xuất hiện bao gồm các 

cửa sổ đang mở trên máy tính của bạn như hình dưới.  



 

Bạn có thể chia sẻ một, một số hoặc tất cả các cửa số đang mở trên máy tính bằng 

cách chọn các cửa sổ. 

Ngoài ra có thể chia sẻ một phần màn hình (Portion), âm thanh (Music or 

computer sound only), hay nội dung của camera thứ được kết nối với máy tính 

(Content from 2nd camera) được thể hiện như ở hình dưới. 

 

Ngoài ra bạn cũng có thể chia sẻ các file thông qua “Google driver”, “Drop 

box”,... bằng cách chọn một trong các công cụ chia sẻ như hình dưới. 



 

Để Chat với tất cả các học sinh, sinh viên hoặc một trong số đó bạn chọn chức 

năng Chat như hình dưới. 

-  

 

Khi chọn chức năng Chat thì cửa sổ phần Chat hiển thị cho phép bạn nhập thông 

tin Chat với học sinh, sinh viên. Đồng thời có thể chọn Chat với tất cả (Everyone) 

hay một học sinh, sinh viên nào đó có trong danh sách, đặc biệt là có thể đính kèm 

file như hình dưới. 



 

 

Trong quá trình giảng dạy bạn có thể ghi âm lại buổi học bằng cách chọn chức 

năng ghi âm “” như hình dưới. 

 

Khi chọn chức năng này thì xuất hiện hộp thoại điều khiển quá trình ghi âm như 

hình dưới. 



 

 

PHẦN III: DÀNH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN, HỌC VIÊN 

3.1. Cài đặt phần mềm 

Đối với học sinh, sinh viên, học viên thì có thể thực hiện học trên các công cụ 

như máy tính, điện thoại thông minh. Khi thực hiện học trên máy tính thì việc 

cài đặt phần mềm là giống với hướng dẫn của giảng viên và giáo viên. 

Khi học trên điện thoại thông minh thì điện thoại thường cài 2 loại hệ điều 

hành là Android hoặc OS. 

- Khi sử dụng Android thì sử dụng ứng dụng “Google play” hoặc “CH play” 

và gõ vào “Zoom Metting”, sau đó tải về và cài đặt. 

 



 

- Khi sử dung IOS thì bạn vào App Store và gõ vào “Zoom Metting” sau đó 

tải về và cài đặt. 

 

Khi cài đặt xong thì phần mềm Zoom Metting trên điện thoại có giao diện như 

hình dưới. 



 

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm video trên đường dẫn sau: 

https://www.youtube.com/watch?v=X04Sl9HB8Cs 

https://www.youtube.com/watch?v=YBJKyp4PVRM 

 

3.2. Tham gia lớp học trực tuyến 

Để tham gia lớp học trực tuyến bạn chọn vào “Join a Metting” như hình trên. 

Khi đó màn hình sẽ chuyển sang khung nhập thông tin của lớp học: 

1. Bạn nhập Metting ID được giảng viên, giáo viên cung cấp. 

2. Nhập tên của học sinh, sinh viên, học viên tham gia lớp học để giáo viên, 

giảng viên biết. 

3. Tùy chỉnh kết nối âm thanh đến lớp học. Thường thì trong lớp học ban đầu 

nên tắt kết nối âm thanh để tránh âm thanh bị nhiễu loạn. Khi cần nói thì 

bật âm thanh. 

https://www.youtube.com/watch?v=X04Sl9HB8Cs
https://www.youtube.com/watch?v=YBJKyp4PVRM


4. Tùy chỉnh video (hình ảnh) của mình. Thông thường để giảm băng thông 

trên đường truyền thì nên tắt hình ảnh. Vì hình ảnh chứa dung lượng lớn dễ 

làm gián đoạn lớp học. 

 

Ngoài ra trên màn hình còn một số biểu tượng như hình dưới: 



 

1. Bật/tắt âm thanh mà bạn nghe được từ cuộc họp. 

2. Quay camera trước/sau. 

3. Thông tin mã ID và mật khẩu của buổi Meeting bạn đang tham gia. 

4. Kết thúc/thoát khỏi cuộc họp. 

5. Bật/tắt mic khi tham gia cuộc họp. Nếu tắt, mọi người trong cuộc họp sẽ không 

nghe thấy bạn nói gì. 

6. Bật/tắt camera. Nếu tắt, những người trong cuộc họp sẽ không nhìn thấy bạn. 

7. Chia sẻ màn hình, tập tin... 

8. Xem các thành viên đang tham gia cuộc họp. 

9. Các thiết lập khác. 

 

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm trên video theo đường dẫn sau: 

https://www.youtube.com/watch?v=U3cLDyFXFEA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U3cLDyFXFEA

