
 

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Google Meet và Zalo PC  

để làm việc trực tuyến 

 

 

Biên soạn: Nguyễn Ngọc Duy Ái – Trường TH Phong Thạnh Tây 

 

 

 Trong tình hình dịch COVID-19 còn kéo dài, cần thiết phải làm việc 

trực tuyến. Chúng tôi biên soạn Hướng dẫn này để giúp CB, GV, NV có thể 

chủ động sử dụng các nền tảng công nghệ có sẵn để làm việc và dạy học trực 

tuyến một cách hiệu quả. 

  



 

I. SỬ DỤNG GOOGLE MEET ĐỂ HỌP TRỰC TUYẾN 

 Google Meet có thể dùng được cả trên điện thoại và máy tính. Khuyến khích dùng 

trên laptop để có thể quan sát màn hình rộng hơn, hiển thị nội dung nhiều hơn. 

 Lưu ý: Google Meet hoạt động ổn định hơn trên tài khoản Google cá nhân (phần 

đuôi @gmail.com). Tốt nhất bạn nên tạo 1 tài khoản Google cá nhân để họp. 

A. Sử dụng Google Meet trên laptop: 

Gõ vào địa chỉ http://meet.google.com trên thanh địa chỉ của trình duyệt như 

Cốc cốc 

 

  

Nhấn vào liên kết Đăng nhập và nhập email, mật khẩu (nếu chưa đăng nhập) 

 

 

 Nếu đã đăng nhập rồi thì màn hình sẽ hiển thị như hình dưới. Kiểm tra lại xem 

có đúng tài khoản Gmail cá nhân của mình không bằng cách nhấn vào hình tròn có tên 

hoặc ảnh của mình. 

http://meet.google.com/


 

1. Tạo, chủ trì một phòng họp mới: 

- Nhấn vào nút Cuộc họp mới. Sẽ có xuất hiện 3 tuỳ chọn: 

+ Tạo một cuộc họp để sử dụng sau: Chọn cái này nếu như muốn tạo sẵn phòng 

họp với ngày giờ cụ thể mình sẽ họp. 

+ Bắt đầu cuộc họp tức thì: Chọn cái này để tạo ngay 1 phòng họp. 

 



 

Cả hai cách này đều giống nhau, nghĩa là ai tạo thì người đó là chủ phòng họp. Ví 

dụ ở đây sẽ chọn Tạo cuộc họp để sử dụng sau, để họp Tổ chuyên môn theo lịch. 

Meet sẽ tạo 1 đường liên kết đến cuộc họp. Mình cần phải LƯU LẠI ĐƯỜNG 

LIÊN KẾT NÀY (có thể lưu vào file Word và ghi chú đường liên kết này dành cho cuộc 

họp nào) để gửi cho các thành viên tham gia cuộc họp.  

 

Mỗi cuộc họp sẽ có 1 đường liên kết khác nhau, do đó tránh tạo nhiều cuộc họp 

cùng lúc để khỏi nhầm lẫn. 

LƯU Ý: Hãy chú ý đến 10 chữ cái cuối cùng. Đó cũng là MÃ PHÒNG HỌP. 

2. Tham gia cuộc họp: 

Ở trang đầu tiên của Meet, copy và dán nguyên đường liên kết hoặc mã phòng 

họp (có thể không nhập dấu gạch nối) vào ô Nhập mã hoặc đường liên kết. Rồi nhấn 

Tham gia. 

 



Trình duyệt sẽ yêu cầu cấp quyền truy cập vào micro và webcam. Nhấn nút Cho 

phép, rồi nhấn Loại bỏ. Điều này rất quan trọng, nếu nhấn sai hoặc không nhấn thì sẽ 

không mở được webcam và micro để họp. 

 

 

Nếu là người chủ trì phòng họp (người tạo phòng họp) thì các nút sẽ như hình 

dưới. Nhấn vào nút Tham gia ngay để vào phòng. 

 

 Đối với người tham gia cuộc họp (thành viên) thì nút hiển thị để nhấn là  Yêu 

cầu tham gia. Khi người chủ trì đồng ý duyệt cho tham gia thì sẽ vào được cuộc họp. 

 



 3. Các tính năng khi tham gia họp của Meet: 

 3.1. Đối với người chủ trì: 

 a. Duyệt người tham gia họp: 

 Khi có người muốn tham gia họp (bằng đường liên kết hay nhập mã), màn hình 

người chủ trì sẽ hiển thị thông báo. Nếu người chủ trì đồng ý cho vào họp thì nhấn vào 

chữ Chấp nhận. 

 

 b. Tắt micro của thành viên: 

Nếu trong cuộc họp mà có thành viên quên hoặc cố tình không tắt micro làm 

phòng họp bị ồn, nhiễu âm thanh, người chủ trì có thể chủ động tắt micro của thành 

viên đó. 

 

 

 

 



 c. Đăng ký phát biểu và quản lý phát biểu: 

 Nếu một cuộc họp được tạo bằng tài khoản Edu (@sobaclieu.edu.vn) thì mọi 

người tham dự đều có thể đăng ký phát biểu bằng cách nhấn vào nút hình bàn tay. 

 Tài khoản thường (@gmail.com) tạo cuộc họp thì sẽ không có tính năng này. 

 

 

 Khi một người nào đó đăng ký phát biểu, màn hình của mọi người sẽ hiển thị 

thông báo. Người chủ trì có thể xem danh sách những người đã đăng ký phát biểu bằng 

cách nhấn vào Mở hàng đợi hoặc danh sách thành viên. 

 

 

 Khi một người đã phát biểu, “tay” của họ sẽ được tự động “hạ xuống”. Người chủ 

trì cũng có thể “hạ tay” một người bằng cách nhấn vào biểu tượng bàn tay. 

 

 

 

 



 d. Ghi hình cuộc họp để xem lại hoặc làm tư liệu: 

 Nhấn vào nút Hoạt động, rồi chọn tính năng Ghi lại. 

 

 

 Nhấn vào nút Bắt đầu ghi. 

 

 Nhấn nút Bắt đầu để bắt đầu ghi hình cuộc họp. 

 



3.2. Chức năng với các thành viên tham gia họp (cả người chủ trì) 

a. Trình bày màn hình: 

 

 Tính năng này thường dùng khi dạy học trực tuyến, hoặc trình bày Powerpoint 

khi hội nghị, hoặc chia sẻ hướng dẫn trực tiếp trên màn hình của mình. Người tham dự 

sẽ thấy toàn bộ màn hình của người trình bày. 

 

 

 

 



 

 Khi nào kết thúc trình bày, nhấn nút Dừng chia sẻ. 

 

 Người trình bày cũng có thể chia sẻ riêng 1 cửa sổ đang mở trên máy tính hoặc 

1 tab trình duyệt riêng. 

 

 b. Thay đổi bố cục màn hình: 

 Để làm nổi bật một màn hình của ai đó, hoặc xem toàn thể phòng họp, người 

tham gia có thể chỉnh bố cục màn hình. 

 Nhấn nút Tuỳ chọn khác, chọn Thay đổi bố cục 

 

  



Các bố cục được miêu tả dưới đây: 

 

 + Tự động: Mặc định 

 + Xếp kề: Tất cả các màn hình của mọi người tham gia hiển thị dưới dạng ô lưới 

hình chữ nhật. Có thể điều chỉnh số ô (nhiều ô thì màn hình của mọi người sẽ thu nhỏ 

hơn) bằng cách kéo con trượt ở phía dưới. 

 + Tiêu điểm: Chỉ hiển thị màn hình của người đang phát biểu. Màn hình của 

người tham gia sẽ được thu nhỏ dưới góc phải màn hình. 

 + Thanh bên: Hiển thị màn hình đang phát biểu (hoặc chủ động ghim) và một số 

màn hình của người phát biểu gần nhất ở bên cạnh. 

 Tuỳ ý muốn mà người tham gia tự lựa chọn một bố cục màn hình cho mình. 

 



 * Lưu ý:  

- Muốn phóng to màn hình của người nào đó (hoặc màn hình trình chiếu) thì rê 

chuột vào màn hình đó rồi nhấn vào nút Ghim (biểu tượng đinh ghim). Nhấn lần nữa 

để bỏ ghim. 

 

 - Cũng có thể phóng to màn hình của một thành viên bất kỳ (nếu không xuất hiện 

trong màn hình chính) bằng cách nhấn vào nút Danh sách người họp – nhấn nút ba 

chấm – chọn Ghim vào màn hình. 

    

 

 c. Nhắn tin trong cuộc họp: 

 Nhấn vào nút Trò chuyện với mọi người, nhập tin nhắn cần trao đổi rồi nhấn 

nút hình máy bay để gửi (hoặc nhấn phím Enter) 

 



B. Sử dụng Google Meet bằng điện thoại thông minh (smartphone) 

 Về cơ bản, sử dụng Google Meet trên smartphone cũng giống như trên laptop, 

chỉ khác nhau về giao diện và bị hạn chế một số tính năng (do màn hình hiển thị nhỏ). 

Dưới đây là giao diện và một số nút cơ bản của Google Meet trên smartphone: 

 (Mẹo: Nhấn vào đường link được chia sẻ qua Zalo hoặc email trên điện thoại là 

có thể tự động mở Meet và vào thẳng phòng họp nếu được người chủ trì chấp nhận).  

 

Nhấn vào đường link gửi qua Zalo hoặc email là mở được phòng họp 

 

 

Chọn một tài khoản để vào họp. Lưu ý nên chọn tài khoản gmail.com cá nhân để vào 

họp dễ dàng hơn. 

  



 Nếu ban đầu mở ứng dụng Meet thì giao diện như hình sau: 

 

 

1. Tạo cuộc họp mới: 

Nhấn nút Cuộc họp mới để tạo một cuộc họp mới (như Meet trên laptop) 

 

Cũng có hai lựa chọn như trên laptop, tuỳ vào ý định họp ngay hay tạo đường link để 

họp sau. 

2. Tham gia cuộc họp bằng mã: 

 Nhấn nút Tham gia bằng mã, nhập 10 chữ cái mã phòng họp rồi nhấn vào chữ 

Tham gia. 



 

  

  Kiểm tra hình ảnh, tuỳ chọn tắt micro trước khi vào cuộc họp, sau đó nhấn 

nút Tham gia 

 

 



 

 

 Khi nhấn nút ba chấm tròn phía dưới, một số tính năng sẽ được hiển thị như 

sau: 

 

  

Các tính năng tương tự như Meet trên laptop. 

  



Để phóng to toàn màn hình của một thành viên bất kỳ, nhấn vào dấu mũi tên 

cạnh mã phòng họp để xem danh sách thành viên. 

 

 

 Nhấn vào dấu ba chấm cạnh tên thành viên, rồi chọn Ghim. 

 
  



II. SỬ DỤNG HIỆU QUẢ ZALO TRONG CÔNG VIỆC 

 Zalo không chỉ là ứng dụng nhắn tin trong cuộc sống hàng ngày. Nếu biết tận 

dụng hết tính năng thì Zalo là một ứng dụng phục vụ rất tốt cho công việc; nhất là làm 

việc từ xa trong thực hiện giãn cách phòng chống COVID-19. 

1. Cài đặt và mở Zalo trên máy tính: 

 Ngoài việc cài ứng dụng (app) Zalo trên điện thoại để tiện nhận / gửi tin nhắn 

mọi lúc mọi nơi, người dùng còn có thể cài Zalo trên máy tính để thuận tiện trong soạn 

tin và thực hiện các tính năng nâng cao khác. 

 a. Tải bộ cài Zalo PC và cài trên máy tính: 

 Có thể tải bộ cài đặt Zalo PC bằng cách vào Google và tìm từ khoá “tải về Zalo PC”. 

Hoặc vào trang chủ tại đây: https://zalo.me/pc 

 Nhấn nút Tải ngay 

 

 Sau khi tải về, người dùng chạy file vừa tải để cài đặt. Việc cài đặt cũng bình 

thường như cài các phần mềm khác. 

 b. Dùng Zalo trên trình duyệt mà không cần cài đặt: 

 Cách này tiện lợi ở chỗ không cần cài đặt Zalo trên máy tính mà vẫn có thể sử 

dụng bằng cách mở trình duyệt Chrome hoặc Cốc cốc, vào địa chỉ http://chat.zalo.me 

là được. 

 Nhược điểm là không sử dụng được tính năng chụp ảnh màn hình. 

2. Đăng nhập: 

 Với cả hai cách trên thì giao diện đăng nhập và sử dụng là giống hệt nhau. Chỉ 

cần nhập số điện thoại đã đăng ký Zalo và mật khẩu là sử dụng được. 

 Trong một số trường hợp, người dùng cần xác thực thêm thông tin bằng cách 

nhập mã captcha hoặc chọn đúng 3 người mình đã từng nhắn tin qua Zalo. 

https://zalo.me/pc
http://chat.zalo.me/


 

 

 

Giao diện chính của Zalo trên máy tính 

  

 Nhìn chung Zalo là một “ứng dụng quốc dân”, hầu hết mọi người đều sử dụng dễ 

dàng. Ở đây chỉ giới thiệu một số tính năng để phục vụ cho công việc được dễ dàng hơn. 

  



3. Một số tính năng khi trao đổi bằng Zalo PC: 

 

 1. Gửi hình ảnh trên máy tính: 

 Nhấn vào nút này và chọn file hình ảnh trên máy tính để gửi đi. 

  

 

 2. Gửi file: 

 Có thể gửi tức thời một tập tin hoặc một thư mục, đặc biệt file có thể có dung 

lượng tới 1Gb (tiện hơn so với Gmail). 

 Lưu ý tập tin không tồn tại vĩnh viễn mà sau một thời gian sẽ bị xoá trên hệ thống. 

 Cách thực hiện tương tự như gửi ảnh. 

 3. Chụp ảnh màn hình 

 Đây là tính năng rất tiện khi muốn chia sẻ một thông tin, hình ảnh gì đó đang 

xuất hiện trên màn hình. (Lưu ý: Không dùng được nếu dùng Zalo trên web). 

 PHÍM TẮT để chụp màn hình là tổ hợp phím Alt + Shift + S, cho dù đang ở bất 

cứ màn hình nào hoặc đang mở ứng dụng nào. Sau khi nhấn tổ hợp phím này, chỉ cần 

vẽ một khung chữ nhật vào chỗ muốn chụp ảnh màn hình rồi chọn các tuỳ chọn ở dưới: 

 



 

  

 

 4. Gửi danh thiếp: 

 Gửi số điện thoại của một người trong danh bạ Zalo vào khung chat. 

 5. Tạo nhắc hẹn: 

Tạo một nhắc hẹn cho nội dung công việc. Đến giờ hẹn Zalo sẽ thông báo. 

 



6. Giao việc: 

Có thể ghi tiêu đề, nội dung công việc, giao việc cho một hoặc một số người trong 

nhóm, đặt thời hạn hoàn thành… Sau khi giao việc, các thành viên được giao sẽ nhận 

được thông báo chi tiết. 

 

 

Đến thời hạn thực hiện công việc, Zalo sẽ thông báo và có tuỳ chọn để xác nhận 

hoàn thành. 

 



8. Tin nhắn ưu tiên: 

Gồm có Tin nhắn quan trọng và Tin nhắn khẩn cấp. 

- Với Tin nhắn quan trọng, tin nhắn vừa gửi đi sẽ được đánh dấu “Quan trọng” 

 

 - Tin nhắn khẩn cấp: Người nhận sẽ nhận được thông báo 5 lần trong 10 phút. 

 

4. Một số mẹo hữu ích khi dùng Zalo PC: 

 a. Mở file trong Zalo trên máy tính: 

 Bạn chỉ cần mở Zalo PC hay Zalo trên web và lưu file người khác đã gửi vào máy 

tính rất dễ dàng. 

 

b. Gửi file từ điện thoại sang máy tính và ngược lại: 

 Mở Zalo trên điện thoại, vào khung chat Cloud của tôi, chọn đính kèm tài liệu, 

chọn tài liệu trên điện thoại và gửi vào đó. Sau đó mở Zalo PC lên, vào khung chat Cloud 

của tôi và tải nó xuống máy tính. 

 Muốn gửi từ máy tính sang điện thoại thì làm ngược lại. 

 Khung chat Cloud của tôi có thể dùng làm ghi chú cá nhân. Bạn có thể gửi bất kỳ 

thông tin gì vào đó cũng được, để sau này xem lại. Nó sẽ chỉ hiển thị cho riêng bạn, ở 

bất kỳ máy nào. 

 

 

 



 c. Tìm nhanh ảnh hoặc file, link đã gửi trong hội thoại: 

 Thay vì kéo mỏi tay tin nhắn hội thoại để tìm lại 1 bức ảnh hoặc 1 file, 1 link nào 

đó đã được gửi (mình gửi cho người khác hoặc người khác gửi cho mình, cho nhóm…), 

chỉ cần mở khung Thông tin hội thoại / Thông tin nhóm bạn sẽ thấy các file, link hoặc 

hình ảnh đều tập trung ở đó. 

 

 



 Cách này cũng có thể dùng trên ứng dụng Zalo trên máy tính. 

 

  

d. Quản lý hội thoại bằng mã màu: 

 Rất nhiều người dùng 1 tài khoản Zalo cho cả công việc, gia đình và cá nhân, nên 

các hội thoại sẽ rất nhiều và thường lộn xộn. Do đó bạn có thể gán cho mỗi hội thoại 

(chat, nhóm…) bằng một màu tương ứng với 1 nhóm: Cơ quan, Công việc, Gia đình… để 

dễ quản lý. Nhắp chuột phải vào hội thoại, chọn Phân loại và chọn 1 nhóm cho hội thoại 

đó. 

 



 Sau khi phân loại, chỉ cần nhấn vào nhóm tương ứng ở phần Phân loại, chỉ các 

hội thoại đã được gán sẽ hiển thị; giúp bạn tập trung hơn. Ví dụ như ở cơ quan thì chỉ 

hiển thị các hội thoại được gắn thẻ Cơ quan: 

 

 

 * Bạn cũng có thể GHIM các hội thoại thường dùng lên đầu để dễ tìm hơn: Nhắp 

chuột phải vào hội thoại, chọn Ghim hội thoại. 

 Hoặc ghim 1 tin nhắn trong khung chat lên đầu để mọi người có thể tìm lại hoặc 

dễ chú ý hơn. 

 Hoặc tạo một bình chọn cho mọi người… 

 Hãy khám phá thêm nhé! 

 

 Chúc bạn thành công! 

 

 

Biên soạn: Nguyễn Ngọc Duy Ái – 0918702728 

Tháng 8/2021. 

 


