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1. Giới thiệu 
- Ngày nay, Zoom có thể xem là một trong những công cụ khá phổ biến, trong 

tổ chức giáo dục, ứng dụng của Zoom là có thể hỗ trợ giảng dạy và học trực 
tuyến (online teaching and learning) trên nền tảng điện toán đám mây, 
Zoom cung cấp khá nhiều tính năng độc đáo và hỗ trợ chạy trên nhiều hệ 
điều hành & trình duyệt:  

• Hệ điều hành: Windows, MacOS & Linux 
• Trình duyệt: Firefox, Chrome, Safari 
• Thiết bị thông minh với Android & iOS 

2. Tính năng nổi bật của ZOOM 
- Giảng dạy & học trực tuyến (Video Conferencing Online) 
- Cuộc gọi thoại (Voice Call) 
- Họp trực tuyến (Meeting Online) 
- Nhóm cộng tác (Collaboration Group) 
- Bảo mật (Security) 

3. Lợi ích của khi sử dụng ZOOM 
- Chọn và Click vào đường Link do “Người dạy” gửi (chọn trình duyệt để tham 

gia vào lớp học). 
- Sử dụng thiết bị: PC/ Laptop/ Smartphone/ Tablet. 
- Số lượng “Người học” có thể tham gia vài chục người (khuyến cáo để đảm 

bảo chất lượng cuộc thoại/video, số lượng trên dưới 15 người). 
- Tính tương tác dễ dàng với với người dạy và người học thông qua một số 

tính năng xin phép bằng cách có thể giơ tay, chat, thoại, video trong nhóm. 
- Khi kết thúc buổi học, có thể lưu lại video bài giảng và được lưu trên nền 

tảng đám mây hoặc máy cục bộ (cá nhân). 
- Băng thông Internet tối thiểu đề xuất: 4Mbps, có thể dùng 4G. 
- Zoom miễn phí đối với người học khi tham gia vào lớp học. 
- Người học có thể sử dụng thêm các phần mềm ứng dụng OTT phổ biến hiện 

nay: Viber/ Skype/ Whatsapp/ Zalo/ Messeger/ … để gửi các thắc mắc cho 
người dạy (giảng viên) sau khi kết thúc buổi học. 
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4. Tải và cài đặt phần mềm ZOOM 

Bước 1: Truy cập vào đường link bên dưới để tải phần mềm ZOOM thích hợp  
https://zoom.us/download 

 
Bước 2: Sau khi hoàn thành download, mở file để cài đặt phần mềm ZOOM  

 

Bước 3: Phần mềm ZOOM sau khi cài đặt thành công sẽ có giao diện như hình 
sau 
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5. Cách sử dụng ZOOM trong giảng dạy và học tập 

5.1 Sign In 

Bước 1: Mở phần mềm ZOOM đã được cài đặt 

 
Bước 2: Chọn Sign in, thiết lập thông tin tài khoản đã đăng ký và chọn Sign in  
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5.2 Tạo buổi học/ họp trực tuyến 

Bước 1: Ở Tab Home, chọn New Meeting 

 
Bước 2: Sau khi học/ họp trực tuyến được mở, chọn Join with Computer 
Audio  
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Bước 3: Giao diện của buổi học/ họp trực tuyến 
 

 

Trong đó bao gồm: 
• (1): Hiển thị thông tin của buổi học/ họp trực tuyến: Meeting ID, Host, 

Password, Invitation URL 
• (2): Thể hiện các tính năng của ZOOM:  

o Join Audio: Bật tắt microphone 
o Start Video: Bật tắt camera  
o Security: thiết lập một số tính năng của buổi học/ họp trực tuyến 

Manage Participants: cho phép host bật tắt camera và microphone 
của các thành viên tham gia 

o Chat: cho phép Chat với các thành viên với nhau 
o Share Screen: cho phép Share màn hình máy tính  
o Record: lưu lại nội dung của buổi học/ họp trực tuyến (có thể lưu 

trên máy tính hoặc Cloud của ZOOM) 
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5.3 Thêm thành viên tham gia buổi học/ họp trực tuyến  
Có 3 hình thức để mời thành viên tham gia buổi học/ họp trực tuyến trên ZOOM 

• Meeting ID 
• Danh sách liên hệ (contacts) 
• Gmail  

Thêm thành viên tham gia buổi học/ họp trực tuyến thông qua Meting 
ID  
Bước 1: Chọn biểu tượng “!” trên góc trên bên trái của giao diện họp/ học trực 
tuyến đê nhận Meeting ID và Password  
 

 
Bước 2: Cung cấp Meeting ID và Password cho thành viên tham gia buổi 
học/ họp trực tuyến  
 
Thêm thành viên tham gia buổi học/ họp trực tuyến thông qua Gmail  
Bước 1: chọn Invite others 
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Bước 2: chọn Email >> Gmail   

 
 
Bước 3: Điền địa chỉ Gmail thành viên tham gia >> chọn Send  
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5.4 Tham gia vào buổi học/ họp trực tuyến  

Bước 1: Ở Tab Home, chọn Join  

 

Bước 2: Điền thông tin Meeting ID và Tên, chọn Join để tham gia vào buổi 
học/ họp trực tuyến  

 

Bước 3: Nhập password của buổi học/ họp để tham gia 
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5.5 Thiết lập lịch cho buổi học/ họp trực tuyến  

Bước 1: Ở Tab Home, chọn Schedule để thiết lập lịch cho buổi học/ họp trực 
tiếp 

 

Bước 2: Thiết lập các thông tin cần thiết cho buổi học/ họp trực tuyến như: 
• Topic: Tên buổi học/ họp trực tuyến  
• Start: Thời gian bắt đầu  
• Recoding Meeting 
• Password tham gia buổi học/ họp trực tuyến  
• Chọn Schedule để tạo lịch cho buổi học/ họp trực tuyến  
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Bước 4: vào Tab Meetings để xem lịch của các buổi học/ họp trực tuyến đã 
khởi tạo  

 


