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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM GOOGLE MEET 

TRONG TỔ CHỨC DẠY HỌC HOẶC HỌP TRỰC TUYẾN 

I. Giới thiệu Google Meet  

Google Meet là phần mềm cho phép người dùng tổ chức các cuộc họp, học và hội 

thảo trực tuyến (webminar). Google Meet cho phép chia sẻ link của cuộc họp để nhiều 

người cùng tham gia, cũng như dễ dàng lập lịch cho các cuộc họp. 

Người học hoặc người tham gia cuộc họp có thể’ sử dụng Google Meet trên máy 

tính (thông qua trình duyệt) hoặc trên Smart phone bằng cách cài đặt ứng dụng Google 

Meet từ Google Play hoặc Apple Store. 

 

  

II. Hướng dẫn sử dụng Google Meet  

1. Một số lưu ý khi tham gia lớp học (hoặc phòng họp) 

 - Trong quá trình tham gia trực tuyến nếu một thành viên phát biểu thì các thành viên 

khác nên tắt micro của mình để tránh gây tiếng ồn và vọng âm.  

- Một thành viên chỉ mở một tab trên trình duyệt truy cập vào phòng họp.  

2. Hướng dẫn tạo một lớp học (hoặc phòng họp)  

2.1. Đối với người chủ trì (giáo viên hoặc người chuẩn bị cho phòng họp) 

- Bước 1:  Truy cập vào địa chỉ (http://gmail.com) để thực hiện đăng nhập vào hệ thống 

Gmail như (Hình 1). Tài liệu này sẽ hướng dẫn sử dụng tài khoản Email đã được Nhà 

trường cung cấp với tên miền @cdnhanam.edu.vn để được sử dụng toàn bộ hệ sinh thái 

của dịch vụ Google khi tổ chức dạy học trực tuyến (hoặc có thể  sử dụng tài khoản 

Email với tên miền của @gmail nhưng sẽ bị hạn chế nhiều tính năng khi tổ chức dạy 

học trực tuyến). 

http://gmail.com/
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(Hình 1: đăng nhập vào Gmail) 

- Bước 2: Click vào biểu tượng Google Apps (các ứng dụng của Google) chọn Meet 

như (Hình 2) 
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(Hình 2: Chọn ứng dụng Meet) 

- Bước 3: Xuất hiện giao diện Google Meet như ở (Hình 3). Sau đó chọn Cuộc họp mới. 

 

(Hình 3: giao diện Google Meet) 

- Bước 4: Xuất  hiện giao diện như (Hình 4). Chọn Lịch biểu trong Lịch Google. 

 

(Hình 4: Chọn Lịch biểu trong Lịch Google) 

- Bước 5: Xuất  hiện giao diện như Hình 5. Để thực hiện lên lịch cho lớp học (hoặc 

phòng họp). 
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(Hình 5: Lên lịch cho lớp học/phòng họp) 

(1): Chọn tiêu đề cho phòng họp (hoặc môn học của lớp học) 

(2): Lên lịch môn học tương ứng với lớp học 

(3): Copy đường đường link để học viên tham gia lớp học 

(4): Lưu lại các thông tin. 

- Bước 6: Thêm người tham gia  vào lớp học (hoặc phòng họp) bằng cách gửi link đã 

Copy ở (Bước 5) cho những người tham gia. Cách gửi đường link thông qua những 

kênh như: Email, Messenger, Zalo, …… 

- Bước 7: Tổ chức buổi họp (hoặc giảng dạy) bằng một trong 03 cách dưới đây: 

 + Chia sẻ Toàn bộ màn hình : học viên sẽ nhìn thấy toàn bộ màn hình cũng như thao 

tác của giáo viên 

 + Chia sẻ  Một của sổ : Lựa chọn một đối tượng như  file slide,.doc, pdf… . Học viên 

chỉ nhìn thấy các file đã lựa chọn  mà không thể nhìn thấy các cửa sổ khác. 

1 

3 

2 

4 
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 + Chia sẻ Một thẻ: thông thường là một trang web. 

 

2.2. Đối với người tham gia (học viên hoặc người dự họp) 

- Sử dụng tài khoản Gmail để đăng nhập vào hệ thống trên thiết bị thông minh 

(Smartphone, Ipad) hoặc máy tính (PC, Laptop) để vào học. Nếu trên thiết bị của người 

tham gia chưa cài Google Meet thì hệ thống sẽ tự động cài trên Apps khi truy cập đường 

link vào phòng học. 

- Sau khi người tham gia nhận được đường link từ người chủ trì gửi thông qua kênh 

(như nhóm: Zalo chẳng hạn). Người tham gia Click vào đường link có dạng 

(https://meets.google.com/mã_cuộc_họp)  và lựa chọn vào “Yêu cầu tham gia” như ở 

hình dưới đây. Đợi người chủ trì chấp nhận yêu cầu và cho phép tham gia vào lớp học 

(hoặc phòng họp). 

 

Nút : học viên nên tắt chế độ Mic để tiết kiệm đường truyền dung lượng băng 

thông. 

https://meets.google.com/m%c3%a3_cu%e1%bb%99c_h%e1%bb%8dp
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Nút : Bật hoặc tắt chế độ Camera của học viên. 


