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THONG BAO

Vi) viQc tri6n khai hgc online c6c hgc phin trinh tIQ th4c si, ti6n si

d6 d-19

Kinh grii:

- Gi6ng vi6n gi6ng d4Y sau d4i hqc;

- Hqc vi6n cao hoc, nghi€n cuu sinh.

Do tinh hinh dich bQnh Covid-l9 diSn bi6n phirc t4p, d6 ddm b6o ti6n d0 dd dd ra

trong Kt5 hoach hoc t{p, ViQn ET sau dai hgc th6ng b6o tri6n khai day vd hoc online cho

c6c hec vi6n cao hoc vd nghiOn criu sinh nhu sau:

l. Tri€n khai dqy vd hgc online cho ctic hgc viAn cao hgc vd nghiAn crhu sinh tai

ViQn ddo t4o sau rlai hqc fi2810112021 cho d6n khi c6 thO dpy vd hqc truc ti6p tro lai. Viec

thi k6t thric cdc hoc phAn s€ dugc t6 chric truc ti6p sau;

2. Cdc giting viAn gidng dqy cao h4c chuhnbi bei giAng online nhim d6p irng ydu

cdu thUc ti5n, tham kh6o hu6ng ddn t4o bdi gi6ng video, cSch thric gi6ng day online theo

hu6ng ddn dinh kdm hoflc c6 th6 sri dgng c6c hinh thric gi6ng day online kh6c phu hgp v6i

nQi dung bdi gi6r1g;

3. Ctic gidng vi€n vd hgc viAn chir y theo s6t c6c th6ng b6o cta Nhir trucvng, Vi6n

Ddo tpo sau d4i hgc cflng nhu hdm thu diQn tit ch nh0n, Website, facebook". de kip thoi

ngmbgtk6 ho4ch gitngd4y vd hqc t?p vd hu6ng d6n cu thO'

D6 dugc h6 trg tu v6n v0 viQc d4y vd hoc online, dO nghi li6n hQ theo dfa chi: Vdn

phdng viqn Ddo tao sau dai hoc, phdng 203, Nhd 46, Trudng Dai hgc Hdng hei vict Nam,

484 L?ch Tray, LC Chdn, Hei Phdng. DiQn thoai: 02253,735'879. Email:

sdh@vimaru'edu'vn'l' q'/ 

'IEN TRI''NG

Noi nhQn:
- Nhu tr€n;
- Luu: Vi0n DTSEH.
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GOOGLE MEET 

ĐỂ HỌP VÀ DẠY HỌC ONLINE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hải Phòng, năm 2020 



Google meet là gì 

Google meet là hệ thống học/họp trực tuyến qua mạng trên nền Web được tích hợp 

trong bộ G-suite của Google. Thầy cô hoàn toàn có thể sử dụng Google meet để tổ 

chức các buổi học/họp trực tuyến với số lượng người tham gia đồng thời lên đến 250 

người/room  

Một số lưu ý khi sử dụng Google meet 

 Các thành viên tham gia cần có tài khoản email, có thể là tên miền riêng hoặc 

gmail 

 Người tạo lớp học (thầy cô) cần có Gmail giáo dục 

 Google Meet hoạt động tốt nhất trên trình duyệt web Google Chrome 

 Hỗ trợ điện thoại thông minh trên nền IOS và Android (Hangouts Meet) 

 Hỗ trợ ghi hình buổi học/họp và lưu trữ trên Google Drive 

 Rất dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí 

 Tích hợp với các công cụ khác trên bộ G-suite như: Lịch, Classroom. 

 Số người tham gia học/họp trực tuyến tối đa: 250 người 

Hướng dẫn sử dụng. 

Bước 1: Trên Google Chrome Đăng nhập vào hệ thống thông qua đường 

link: https://meet.google.com/ 

 
Hoặc thầy cô đăng nhập vào gmail thông thường, sau đó chọn Google Meet 

https://meet.google.com/


 
Bước 2: Bấm chọn Tham gia hoặc bắt đầu 1 cuộc họp (Join or start a meeting) 

 
Nếu trên lịch có những lịch học/ họp đã được lên lịch trước thì thầy cô sẽ nhìn thấy 

danh sách lớp học/ họp ở ngay bên dưới nút Tham gia…. 

Bước 3: Đặt tên cho buổi học/họp và chọn Tiếp tục (Continue) 



 
Lưu ý: Không đặt tên lớp bằng tiếng Việt có dấu. 

 
Bước 4: Chọn More Option và Cài đặt để cấu hình Camera và Micro nếu cần 

thiết (thường không cần điều chỉnh vì hệ thống tự nhận biết). Sau khi thiết lập 

song chọn Tham gia ngay 



 
Bước 5: Mời các thành viên tham gia họp bằng cách chép và chuyển (email) cho họ 

liên kết (URL) của cuộc họp/ lớp học 

Nếu học sinh hoặc các thành viên đều dùng chung 1 loại email của công ty hoặc nhà 

trường và được phân nhóm thì thầy cô có thể sử dụng email nhóm để mời nhanh các 

thành viên vào nhóm. Ví dụ mời tất cả học sinh lớp TMĐT K54 vào lớp và nhóm hs 

này đã được tạo trên hệ thống Email thì thầy cô chỉ cần mời tài khoản email nhóm đó 

vào lớp thì tất cả học sinh sẽ vào lớp. 

 
HOẶC chọn Thêm người để mời, với cách mời này chúng ta có thể thêm từng người 

hoặc Copy và Paste danh sách email của nhiều người (tối đa một lần chép và dán là 

30 email). 



 
Note: Nếu mời sinh viên theo cách thông thường của Google Meet như trên, thì khi 

học sinh tham gia lớp học phải được thầy cô xác nhận, việc này sẽ làm mất thời gian 

với lớp đông và khi học sinh vào muộn. Thầy cô có thể lên lịch buổi học trên Google 

Calendar cùng tài khoản email để lớp học được hiệu quả hơn. 

Bước 6: Trình bày trong lớp học, chọn Trình bày ngay bây giờ, chọn Toàn bộ màn 

hình hoặc Một cửa sổ và mở file để trình chiếu  

 



 Toàn bộ màn hình của bạn: Với lựa chọn này thì học sinh có thể quan sát được 

tất cả những gì đang diễn ra trên màn hình của thầy cô. 

 Một cửa sổ: Học sinh chỉ có thể quan sát được những gì đang diễn ra trên cửa sổ 

mà thầy cô lựa chọn 

 Bước 7: Ghi hình cuộc họp chọn  nút Tùy chọn  và chọn Ghi lại cuộc họp để ghi (file 

video sẽ được lưu trên Google Drive , Khi muốn kết thúc ghi hình chọn Tùy chọn và 

chọn Dừng ghi 

 
Trên đây là một số hướng dẫn cơ bản trong quá trình sử dụng Google Meet để tổ chức 

lớp học hoặc cuộc họp online.  

Chúc thầy cô và học viên có những trải nghiệm thú vị cùng Google Meet! 

 


