
Hướng dẫn sử dụng Zoom Meeting 
 

Đăng Nhập: 

Để đăng ký rất đơn giản, chỉ cần vào trang https://zoom.us và chọn “Log in”. Từ đó, người dung có 

thể sử dụng các tài khoản như của Google, Facebook…hoặc tài khoản riêng của mình đã được tạo sẵn 

rồi. 

Nếu chưa có tài khoản, người dung có thể tạo tài khoản bằng cách chọn “Sign Up” hoặc link vào trang 

https://zoom.us/signup để tạo tài khoản mới. 

 

 



Zoom App : 

Khi mà bạn đã đăng ký hoặc đã đăng nhập, click vào Host a Meeting, App sẽ tự động được tải xuống. 

Hoặc, bạn có thể tải bằng link https://zoom.us hoặc trực tiếp vào 

https://zoom.us/support/download  

Tải app trên điện thoại: 

- IOS: Truy cập Apple Store -> Tìm Zoom Meeting  

- Android: Truy cập CHplay -> Tìm Zoom Meeting 

Bắt Đầu Sử Dụng: 

Sau khi đã cài và chạy app lên, chúng ta có 2 sự lựa chọn. Người dung có thể chọn “Join a Meeting” hoặc 

là “Sign In” để đăng nhập. Nếu bạn muốn tham dự vào một cuộc họp đang diễn ra, click chọn “Join a 

Meeting”. Nếu bạn muốn đăng nhập vào và bắt đầu một cuộc họp của riêng bạn, click chọn “Sign in”. 

Đăng Nhập: 

Để đăng nhập, bạn phải sử dụng tài khoản email và password mà bạn đã đăng ký với Zoom hoặc có thể 

sử dụng các tài khoản liên kết khác như Google, Facebook,… 

Note: Nếu bạn chưa đăng ký, click vào “Sign Up” để đăng ký. 

 

 

 

 

 

 

 



Note: Nếu bạn có tài khoản Zoom nhưng bạn không nhớ mật khẩu. Có thể chọn “Forgot your password”. 

Màn hình chính: 

Khi đăng nhập vào, bạn sẽ thấy những chức năng chính được trình ra ở bên dưới. 

Thao tác:  

- Click chọn “Start without video” để bắt đầu cuộc họp mà không có video. 

- Click chọn “Start with video” để bắt đầu cuộc họp có video. 

- Click chọn “Schedule” để thiết lập một cuộc họp trong tương lai gần. 

- Click chọn “join” để tham dự cuộc họp đã và đang diễn ra. 

- Click chọn “Share Screen” để chia sẻ màn hình của phòng họp bằng cách nhập “key” hoặc 

“Meeting ID”.  

 

Note: Khi thực hiện join vào phòng họp, hoặc là chủ phòng họp sẽ tự động mời bạn vào. Hoặc là bạn 

phải có được ID của phòng họp ấy. 

- Ở cả 2 cách nếu muốn có được ID Meeting Room hoặc là muốn được chủ phòng mời thì phải có 

sự trao đổi riêng giữa bạn và chủ phòng về ID. 

 

 

 


