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HƯỚNG DẪN 

Họp trực tuyến trên trang web https://hoptructuyen.aita.gov.vn 

***** 

 

Để tổ chức họp trực tuyến trên trang web https://hoptructuyen.aita.gov.vn 

chúng ta thực hiện như sau: 

- Truy cập trang web có địa chỉ https://hoptructuyen.aita.gov.vn, giao diện 

trang web sẽ hiển thị như sau: 

 

 
 

- Tạo cuộc họp như sau: Tại ô “Bắt đầu cuộc họp mới” ta gõ tên đơn vị 

viết liền nhau không dấu, càng ngắn gọn càng tốt (ví dụ: xalamhop), sau đó bấm 

nút “Họp” 

Lưu ý: Chỉ cần tạo cuộc họp 1 lần nhưng chúng ta có thể tổ chức họp nhiều lần. 

 

 

Gõ tên đơn 

vị 

Ví dụ: 

xalamhop 

Bấm nút 

họp 

https://hoptructuyen.aita.gov.vn/
https://hoptructuyen.aita.gov.vn/
https://hoptructuyen.aita.gov.vn/
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- Sau khi bấm nút Họp, màn hình sẽ hiển thị như sau, tiếp theo hệ thống 

sẽ tự động vào cuộc họp đã tạo. 

 

 
 

- Khi vào phòng họp, hệ thống sẽ yêu cầu sử dụng Microphone và Camera 

của máy tính (nếu dùng máy bàn thì phải có Webcam), ta chọn “Cho phép” để 

khi vào họp có thể nói chuyện, xem và chia sẽ hình ảnh của mình 

 

 
 

- Sau khi chọn cho phép sử dụng Microphone và Camera của máy tính, hệ 

thống sẽ đưa chúng ta vào phòng họp, tại đây hệ thống tiếp tục yêu cầu nhập tên 

của người tham gia họp, ta nhập tên của mình vào hộp thoại “Hi!What’s your 

name? và bấm nút “Được” 

 

Nếu không tự động 

vào họp thì kích 

chuột vào dòng 

chữ có tên cuộc 

họp vừa tạo 

Chọn Cho phép 
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- Màn hình họp trực tuyến hiện ra. Như vậy chúng ta đã tạo được phòng 

họp và vào để họp. 

 

 
 

Để chia sẻ địa chỉ phòng họp cho các thành viên khác vào họp ta thực 

hiện như sau: 

- Ở phía dưới góc phải màn hình bấm chuột vào biểu tượng chữ “i” hệ 

thống sẽ hiển thị chức năng để chúng ta sao chép đường dẫn phòng họp và chia 

sẽ cho các thành viên. 

- Ta bấm nút “Sao chép” sau đó gửi (dán/paste) lên Zalô, email, 

Messenger … để mời các thành viên liên quan tham gia cuộc họp.  

Nhập tên mình 

(người tham gia họp) Sau đó bấm vào đây 
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Ví dụ: Cuộc họp vừa tạo sẽ có địa chỉ như sau: 

    https://hoptructuyen.aita.gov.vn/xalamhop 

- Sau khi các thành viên nhận được địa chỉ phòng họp, sẽ mở trình duyệt 

web và truy cập vào địa chỉ trên để họp (lưu ý: phải cho phép hệ thống sử dụng 

Microphone và Camera của máy tính và điền tên của mình để vào họp như 

hướng dẫn ở trên). 

Một số chức năng trên màn hình khi tham gia họp (xem hình ảnh dưới) 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. Bấm vào chữ “i” 

2. Bấm vào “Sao chép” 

Tên cuộc họp và 

số lượng người đã 

tham gia họp 

Hình ảnh thu nhỏ 

của các thành viên 

tham gia họp 

Một số chức năng cài 

đặt trong khi họp 

Thông tin để sao chép 

địa chỉ cuộc họp 

Nút để hiển thị dạng 

lưới màn hình khi họp 

Nút ghi âm cuộc 

họp 

Nút chia sẻ màn hình 

máy tính 

Nút giơ tay xin 

phát biểu 

Nút Chat trong 

phòng họp 

Chức năng Tắt/Bật 

Microphone 

Nút Tắt không tham 

gia cuộc họp nữa 

Nút Bật/Tắt Camera để chia 

sẽ hình ảnh của người họp 

https://hoptructuyen.aita.gov.vn/xalamhop


Phan Văn Thoại – Phòng VH-TT huyện Kỳ Anh, số điện thoại: 0967.604.456 

 

 
 


