
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ  

PHẦN MỀM TẬP HUẤN ONLINE 



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ZOOM 

• Phần cứng: điện thoại thông minh, laptop, máy tính có kết nối internet, 

wifi/3G/4G. 

• Loa/Tai nghe, microphone ngoài: Hầu hết các máy tính, điện thoại thông 

minh đều có sẵn. Tuy nhiên, nếu thiết bị không có, hãy trang bị thêm. 

I. Kết nối vào ZOOM 



Bước 1: Tải phần mềm ZOOM về thiết bị 
 
Dành cho máy tính/laptop: Truy cập: https://zoom.us/download.  

Nhấn Download (trong mục Zoom Client for Meetings).  

Sau đó cài đặt phần mềm vào máy. 

https://zoom.us/download


•Dành cho smartphone: Vào CH Play (Android) hoặc Apple App Store (iOS) 

 

 
 



 Nhấp đôi vào biểu tưởng ZOOM trên màn hình, tại cửa sổ Zoom, chọn 

Sign in. 

Bước 2: Mở phần mềm ZOOM, đăng nhập 



Giao diện sau khi đăng nhập thành công 

 

 



II. Hẹn lịch tổ chức họp, tập huấn 
 Chọn Schedule để đặt lịch tổ chức họp, tập huấn 



 Topic (nội dung buổi họp, tập 

huấn)  

 Start (thời gian bắt đầu)  

 Duration (khoảng thời gian 

thực hiện)  

 Meeting ID (ID buổi họp, tập 

huấn)  

 Security (passcode mã bảo 

mật)  

 Video (Host => On)  

 Calendar (chọn lịch)  

 Advanced option (tùy chọn 

khác)  

 => Save 



Copy invitation: 

chọn để lấy thông 

tin (đường link, 

ID, passcode) 

cuộc họp. 



III. Tổ chức họp, tập huấn 

 New Meeing: bắt đầu 

cuộc họp mới. 

 Join: tham gia cuộc 

họp. 

 Start: bắt đầu cuộc 

họp đã hẹn lịch. 



1 2 3 4 5 6 7 8 



1. Tắt mở mic, cài đặt mic 

2. Mở/Tắt video, cài đặt camera 

3. Bảo mật và cài đặt các chức năng bảo mật. 

4. Xem danh sách người đang tham gia và mời thêm người 

5. Chia sẻ màn hình thiết bị 

6. Phản hồi (giơ tay) 

7. Mở hộp chat và ghi âm 

8. Rời hoặc kết thúc cuộc họp. 



IV. Chia sẻ màn hình thiết bị  

Bước 1. Mở sẵn file cần 

chia sẻ. 

Bước 2: Chọn Share 

Screen. 

Bước 3: chọn file cần 

chia sẻ. 



CÁC VẤN ĐỀ KỸ THUẬT 

THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ  



Vấn đề âm thanh 

Kiểm tra loa và mic 

a. Đảm bảo loa máy tính đã được bật lên. 

b. Đảm bảo chọn đúng loa đang sử dụng trong Zoom 

c. Trong Zoom đang mở, Chọn Audio > Audio Settings 

d. Thiết lập các cài đặt và nhấp vào Test Speaker và  Test Mic để kiểm tra 





Không nghe rõ hoặc nghe tiếng vọng khi nói 

a. Điều chỉnh lại microphone (và nếu được, ngồi cách xa microphone 

ra một chút) 

b. Hãy sử dụng tai nghe thay vì loa ngoài để âm thanh từ môi trường 

xung quanh không lọt vào mic. Mic và loa của laptop không đủ xa và 

lọc không tốt các tiếng động bên ngoài như tai nghe riêng. 



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM 

GOOGLE MEET 

I. Kết nối 

- Phần cứng: điện thoại thông minh, laptop, máy tính có kết nối 

internet, wifi/3G/4G. 

- Loa/Tai nghe, microphone ngoài, webcam. 

II. Các bước kết nối 

- Máy tính/laptop: Truy cập: https://meet.google.com/. 

- Smartphone: Vào CH Play (Android) hoặc Apple App Store (iOS), 

tìm ứng dụng Google Meet, tải và cài đặt vào điện thoại. 



III. Hướng dẫn sử dụng 

1. Đặt lịch tạo lớp học, họp online trên Google Meet 

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Google. Mở Google Meet. 

Chọn Cuộc họp mới. 

https://www.thegioididong.com/game-app/google-meet-app-hop-truc-tuyen-hoc-online-khong-gioi-228059
https://www.thegioididong.com/game-app/google-meet-app-hop-truc-tuyen-hoc-online-khong-gioi-228059




Bước 2: Chọn Lịch biểu trong Lịch Google 



Bước 3: Đặt lịch tạo lớp học, họp online trên Google Meet. 

Tại đây đặt tên 

và chọn khoảng 

thời gian diễn ra 

lớp học, tập 

huấn online. 



Nhập địa chỉ email của 

thành viên tham gia được 

mời tại mục Khách và 

chỉnh sửa quyền riêng tư 

của thành viên được mời 

tại mục Quyền của 

khách. 

 Nhấn Lưu sau khi hoàn 

thành 



Nhấp vào  

để lấy thông tin 

 Đặt lịch thành công trên Google Lịch. 



Bước 4: Để bắt đầu lớp học, họp online, truy cập vào Google Meet, dán đường dẫn URL của 

lớp học, họp online đã tạo hoặc nhập mã vào khung Nhập một mã hoặc đường link hoặc nhấn 

vào tên lớp học, họp online ở giao diện chính của Google Meet. 



2. Bật camera, mở micro trên Google Meet  

Trong giao diện cuộc họp Google Meet, màn hình sẽ hiển thị thông báo yêu cầu 

truy cập sử dụng micro và máy ảnh, nhấn vào Cho phép. 

https://meet.google.com/




3. Chia sẻ màn hình  

Trong giao diện 

cuộc họp, nhấn 

vào mục Trình 

bày ngay, chọn 

mục Toàn bộ 

màn hình của 

bạn. Chọn cửa 

sổ, sau đó chọn 

chia sẻ 



Để tắt chia sẻ màn hình, trong màn hình chia sẻ nhấn vào phần Dừng chia sẻ ở 

góc bên dưới màn hình. 



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ZAVI 

I. Kết nối 

- Phần cứng: điện thoại thông minh, laptop, máy tính có kết nối internet, 

wifi/3G/4G. 

- Loa/Tai nghe, microphone ngoài, webcam. 

II. Các bước kết nối với phần mềm Zavi 

- Dành cho máy tính/laptop: Truy cập: https://zavi.me/. Nhấn TẢI. Sau đó cài 

đặt phần mềm vào máy tính. 

- Dành cho smartphone: Vào CH Play (Android) hoặc Apple App Store 

(iOS), tìm ứng dụng Zavi, tải và cài đặt vào điện thoại. 





III. Hướng dẫn sử dụng 

1. ĐĂNG NHẬP VÀO ZAVI 

Đăng nhập vào Zavi với tài khoản Zalo. 



Màn hình Trang Chủ của ứng dụng sau khi hoàn tất đăng nhập. 



2. TẠO CUỘC HỌP 

Trên màn hình Trang Chủ, bấm vào nút "Tạo cuộc họp". 



 Đặt tên cuộc họp, mật 

khẩu, cài đặt một số tùy 

chọn nâng cao khác. 

 Bấm vào nút "Bắt đầu" 

để hoàn thành tạo cuộc 

họp. 



CHIA SẺ VÀ MỜI HỌP 

Sau khi đã tạo và vào màn hình cuộc họp, thông tin cuộc họp sẽ được hiển thị. 



CÁC CHỨC NĂNG TRONG CUỘC HỌP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1. Trình chiếu màn hình 

2. Ghi chú cuộc họp 

3. Hộp Chat 

4. Bật/tắt camera 

5. Kết thúc cuộc họp 

6. Bật/tắt micro 

7. Giơ tay 

8. Quản lý người tham dự, mời người tham dự 

9. Tùy chọn, cài đặt khác 



Trên 

thanh công 

cụ chọn nút 

Trình chiếu 

màn hình. 

Xuất hiện 

cửa sổ, chọn 

màn hình để 

chia sẻ. 

3. Chia sẻ màn hình (trình chiếu bài giảng) 



Hướng dẫn cách tạo Phiếu đánh giá trên Google Drive 
Hướng dẫn cách tạo  

Phiếu đánh giá trên Google Drive 



Bước 1: Vào Google Drive và 

chọn Mới. 



Bước 2: Tiếp theo tại Ứng dụng 

khác chọn vào Google biểu mẫu. 



Bước 3: Nhập tiêu đề và mô tả biểu 

mẫu 



Bước 4: Nhập câu hỏi và tuỳ chọn hình 

thức đáp án (trắc nghiệm, văn bản,…) 



Bước 5: Chọn chế độ cho câu hỏi bắt 

buộc hoặc không. 



Bước 6: Chọn Gửi để chia sẻ biểu mẫu 

qua mail, Facebook, Twitter hoặc lấy liên kết 

bằng link URL gửi trực tiếp cho mọi người muốn 

làm đánh giá 

https://www.thegioididong.com/game-app/gmail-cua-google-gui-email-nhanh-chong-220098
https://www.thegioididong.com/game-app/facebook-mang-xa-hoi-pho-bien-nhat-219963
https://www.thegioididong.com/game-app/twitter-ung-dung-mang-xa-hoi-twitter-220636


 

 

 Bước 7: Kiểm tra câu trả lời: Truy cập lại 

Google Form đã tạo. Chọn danh mục Câu trả 

lời. 

 

 


