
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MICROSOFT TEAMS 

(dành cho học viên tham gia lớp học) 

1. Tham gia phòng học trực tuyến 

Cách 1: Bằng máy tính 

- Đăng nhập Hệ thống dạy học trực tuyến e-Learning, vào môn học tham gia học trực 

tuyến 

- Mở mục Thông báo của giảng viên 

- Mở thông báo về đường dẫn liên kết đến phòng học trực tuyến 

- Nháy chuột vào đường dẫn liên kết hoặc nút lệnh hướng dẫn 

- Xuất hiện màn hình có 3 lựa chọn: 

 

✓ Nếu đã cài đặt phần mềm Microsoft Teams thì ấn chọn nút Open your 

Teams app, chọn nút Mở Microsoft Teams. 

✓ Nếu chưa cài đặt phần mềm Microsoft Teams thì chọn nút Download the 

Windows app để cài đặt và làm như bước trên 

✓ Hoặc chọn nút Continue on this browser để tiếp tục sử dụng trình duyệt 

hiện tại. Bấm nút cho phép nếu xuất hiện hộp thoại như hình dưới 

Học viên chưa đăng ký tài khoản Microsoft Teams thì chọn trình duyệt để vào phòng 

học (lựa chọn Continue on this browser), khi đó học viên cần: 

 



- Nhập đầy đủ họ và tên theo quy định ở mục Enter name 

- Chọn nút bật camera, bật audio, sau đó chọn nút Join now 

Cách 2: Bằng điện thoại 

- Đăng nhập Hệ thống dạy học trực tuyến e-Learning, vào môn học tham gia học trực 

tuyến 

- Mở mục Thông báo của giảng viên 

- Mở thông báo về đường dẫn liên kết đến phòng học trực tuyến 

- Nháy chuột vào đường dẫn liên kết hoặc nút lệnh hướng dẫn 

- Nếu điện thoại chưa cài đặt ứng dụng Microsoft Teams thì hệ thống sẽ yêu cầu cài 

đặt (như hình a), bấm nút Tải Teams sau đó bấm nút Mở (như hình b), bấm nút 

Tham gia cuộc họp (như hình c), Nhập Họ và tên rồi bấm nút Tham gia cuộc họp 

(như hình d). 

    
(a) (b) (c) (d) 

- Nếu đã cài đặt ứng dụng thì ứng dụng sẽ xuất hiện và học viên thực hiện các yêu 

cầu Tham gia cuộc họp như trên từ hình c.  

2. Các tính năng tại máy tính (điện thoại) của học viên 

Sau khi học viên tham gia lớp học, trên màn hình của học viên có thanh công cụ gồm 

các nhóm công cụ sau: 

 

Trong đó: 

- Nhóm biều tượng dùng để tắt và mở camera 

,   

- Nhóm biểu tượng dùng để tắt và mở micro 



,   

- Biểu tượng dùng để chia sẻ  màn hình của học viên 

  
- Nhóm biểu tượng dùng để giơ tay và hạ tay khi phát biểu 

,   

- Nhóm biểu tượng dùng để ẩn và hiện hộp thoại chat 

,   

- Nhóm biểu tượng dùng để ẩn và hiện danh sách những người tham dự 

,   

-  Biểu tượng dùng để kết thúc buổi học 

  
 

 

 


