
HƯỚNG DẪN 

Họp trực tuyến với phần mềm Zoom trên máy tính 

***** 

 

 

1. Yêu cầu:  

- Phải có mạng Internet tốc độ đảm bảo và ổn định 

- Phải cài đặt phần mềm Zoom vào máy tính xách tay, hoặc máy tính để bàn 

- Máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn phải có Micro và Webcam hoạt động 

tốt. 

 

2. Cài đặt phần mềm Zoom 

Tải phần mềm Zoom tại địa chỉ sau về cài đặt lên máy tính 

https://zoom.us/download 

 

 

Bấm vào đây để 

tải phần mềm 

Zoom về máy 

tính 

https://zoom.us/download


3. Đăng nhập, sử dụng phần mềm Zoom để họp trực tuyến 

Sau khi đã cài đặt phần mềm Zoom trên máy tính, thì mở phần mềm Zoom lên, 

bấm vào Sign In để đăng nhập tài khoản của mình 

 

 
 

 
 

Hộp thoại hiện ra, ta nhập tên đăng nhập là địa chỉ email (nếu đăng ký bằng 

email), nhập mật khẩu, đánh dấu check (v) vào mục Keep me signed in, sau đó bấm nút 

Sign In để đăng nhập 

 

Bấm vào biểu tượng 

Zoom trên mà hình để mở 

phần mềm 

Bấm vào nút Sign In để 

đăng nhập phần mềm 



 
 

Sau khi đăng nhập thành công, giao diện phần mềm sẽ như sau: 

 

 
 

Để tham gia cuộc họp được tổ chức với ID (mã phòng họp) và Password (mật 

khẩu) do Ban tổ chức cuộc họp cung cấp thì ta kích chuột vào nút “Join” trên giao diện 

chính của phần mềm 

 

Điền thông tin tài khoản, 

mật khẩu, check (v) vào 

mục Keep me signed in, 

sau đó bấm nút Sign In 

Tài khoản đã đăng 

nhập thành công 



 
 

Một hộp thoại hiên ra, yêu cầu nhập ID (mã của phòng họp) do Ban tổ chức cuộc 

họp đã tạo 

 

 
 

 

Bấm vào nút Join để vào màn 

hình đăng nhập cuộc họp 

Nhập ID (mã phòng họp) và 

Tên người tham gia họp, sau 

đó bấm nút Join 



 
 

Sau đó màn hình sẽ hiển thị như sau, tích chọn (v) ở mục Always show video 

preview dialog when joining a video meeting, và bấm chọn nút Join with Video 

 

 
 

 

Hộp thoại thông báo hiện ra, ta tích chọn (v) vào mục Automatically join audio 

by computre when joining a meeting, sau đó bấm chuột vào nút Join with Computer 

Audio 
 

 

Nhập Password (mật khẩu) 

của phòng họp (nếu có), sau đó 

bấm nút Join Meeting 

Tích chọn (v) vào đây 

Tiếp đến bấm chuột vào đây 



 
 

 

Sau khi được chủ phòng họp đồng ý cho truy cập phòng họp, thì màn hình sẽ hiện 

như sau (lúc này ta đã truy cập phòng họp thành công): 

 

 
 

Tích chọn (v) vào đây 

Tiếp đến bấm chuột vào đây để 

vào phòng họp 



Khi không phát biểu, để tránh tình trạng gây ồn ào trong phòng họp, ảnh hưởng 

đến mọi người thì ta chủ động tắt Micro. Lúc nào chủ trì yêu cầu phát biểu thì bật Micro 

lên để nói. 

 

 
 

***** 

Phan Văn Thoại 

Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Kỳ Anh 

Điện thoại: 0967604456 

Email: phanvanthoai.ka@hatinh.gov.vn 

 

Bấm 
chuột 
vào 
đây 
để 
tắt, 
bật 

Micro 

mailto:phanvanthoai.ka@hatinh.gov.vn

