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TRANG BÌA TRONG THEO DÕI SOẠN THẢO  

I. NGƯỜI SOẠN THẢO: 

TT Họ tên Chức vụ Phòng - Đơn vị Chữ ký 

1.  Vũ Văn Hiệu Phó Phòng 
Quản trị vận hành hệ thống 

và cơ sở dữ liệu 

 

II. NGƯỜI KIỂM TRA NỘI DUNG 

NGƯỜI THẨM ĐỊNH: 
TT Họ tên Chức vụ Phòng - Đơn vị Chữ ký 

1.  Nguyễn Trung Dũng  

Ban Khoa học Công nghệ 

thông tin và chiến lược 

Phát triển 

 

III. QUÁ TRÌNH BAN HÀNH VÀ SỬA ĐỔI: 

Lần Ngày ban 

hành 

Tóm tắt nội dung  

1.   Ban hành lần thứ nhất 

2.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MỤC LỤC   

I. Mục đích 

Mục đích tài liệu kết nối họp trực tuyến các điểm cầu, hoặc các cá nhân làm 

việc từ xa. Đảm bảo hoạt động họp giao ban, diễn ra kịp thời đảm bảo hỗ 

trợ tốt công tác phòng chống dịch Covid 19 theo khuyến cáo của bộ y tế và 

chỉ thị của chính phủ. 

II. Phạm vi áp dụng 

Trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam  

Tài liệu này lưu hành nội bộ. Không được phát tán ra ngoài dưới mọi hình 

thức.  

III. Nội Dung 

1) Tải phần mềm và cài đặt chương trình 

Các bước Nội dung Hình vẽ mô tả 

Bước 1 Tải bộ cài phần mềm office 365 

team tại đường link: 

https://teams.microsoft.com/downlo

ads 

Các hệ điều hành mà Teams hỗ trợ: 

Windown, Mac, Linux 

Trang tải 

 

Hỗ trợ hệ điều hành 

 

Bước 2 Kích vào Download Teams để tải 

bộ cài đặt về. 

Sau khi tải hoàn tất 

 

https://teams.microsoft.com/downloads
https://teams.microsoft.com/downloads


 
 

Bước 3 Kích đúp vào bộ cài sau khi cài đặt. 

Chon Run để cài đặt phần mềm 

 

Bước 4 Sua khi phần mềm cài đặt xong sẽ 

có biểu tượng trên màn hình 

Desktop 
 

 

2) Sử dụng phần mềm 

Các bước Nội dung Hình ảnh mô tả 

Bước 1 Kích đúp vào biểu tượng 

Microsoft Teams để chạy 

chương trình 

 

 

Bước 2 Đăng nhập vào phần mềm 

theo user/pass được cung 

cấp từ tập đoàn. 

 

Giả sử user ở đây: 

qtvhm@vinacomin.vn 

Nhập user mail 

 

Nhập password 



 
 

 

Bước 3 Sau khi đăng nhập xong 

 

Bước 4 Chức năng thông báo hoạt 

động của user: 

 

Bước 5  Chức năng chat với người 

dùng 

 



 
 

Bước 6  Tạo nhóm làm việc 

 

Bước 7  Lịch làm việc 

 

Bước 8  Các file làm việc nhóm 

 

 

3) Chức năng video conference 

Các 

bước 

Nội dung Hình ảnh minh họa 

Bước 1 Kích vào biểu tượng 

user 

 



 
 

Bước 2  Chọn vào Setting để 

kiểm tra cài đặt 

 

Bước 3 Một số thông tin cài đặt 

hệ thống 

 

Bước 4 Cấu hình thiết bị 

(Devices) 

 

Bước 5  Kiểm tra cấu hình Mic 

và Loa 

Chọn Mic theo thiết bị cắm vào máy: 



 
 

 
Chọn Loa theo thiết bị cắm vào máy:  

 
Kích vào: Make a test call để test chất lượng Loa, 

Mic 

 

Bước 6  Kiểm tra chất lượng 

Camera 

Chọn camera theo thiết bị cắm vào máy: 

 



 
 

Bước 7  Sau khi hoàn tất kiểm 

tra thiết bị. 

Thực hiện kết nối cuộc 

họp chọn tính năng 

Call: 

 

 

Bước 8 Chức năng quay số 

cuộc gọi (Speed dial):  

 
- Chọn Add speed dial khi thực hiện cuộc gọi đến 

cá nhân: 

  
Nhập mail của người cần gọi sau đó ấn add 

 
Nhấn vào biểu tượng máy quay khi cần gọi video 

hoặc nhấn vào biểu tượng điện thoại khi cần gọi 

phone.  

Ví dụ: call vhmhl 



 
 

 
- Chọn New group khi gọi cho nhóm: 

 
Nhập tên nhóm: 

 
Ví dụ đặt tên: Hỗ trợ họp TKV  

Sau đó chọn Create 

 
Kích vào … để và chọn vào Add a contact to this 

group để add thêm người vào nhóm 

Thực hiện cuộc gọi nhóm tương tự với gọi cá nhân 



 
 

Bước 9 Tạo danh bạ 

 
Chọn Add contract để thêm người vào danh bạ 

  

Bước 

10 

Vận hành trong lúc họp 

 
- Có bật tắt video,  

- Bật tắt mic.  

- Trình chiếu văn bản: chọn vào tính năng share 

 
Nhấn vào Browse: để chọn file trình chiếu 

 
Tích vào: Upload from my computer 



 
 

 
Sau khi chọn file trình chiếu Power point 

 
ấn stop Presenting nếu muốn kết thúc trình chiều.  

- Thêm người vào cuộc họp 

 
Chọn vào biểu tượng Hide participants để add thêm 

người: 

 
Nhập thông tin vào dong invite someone khi cần 

thêm người vào họp. 

- Ngoài ra kích vào dấu … 



 
 

 
 để dùng một số tính năng khác như:  mở rộng màn 

hình, ghi âm cuộc họp… 

 

4) Hướng dẫn up file lên nhóm: 

a) Hướng dẫn up file lên nhóm: 

- Nhận nhiều định dạng file: 

 

Chọn Teams-> Files->Upload 



 
 

 

Chọn file cần up lên.  

Sau khi up xong ta sẽ được: 

 

ở đây ta có thể mở trực tiếp file lên và xem. Có thể chỉnh sửa với file word.  

 

b) Hướng dẫn up file lên khi đang họp: 

Đối với cuộc họp đang thực hiện cần trình chiếu file thì chọn vào tính năng 

Share 



 
 

 

Cửa số mới: 

 

Chọn Browse để up file lên: 

 

Tính năng Browse Teams add Channels: Nếu file trình chiếu slide đã được tải 

lên nhóm ở hướng dẫn trên: 



 
 

 

Chọn OneDriver nếu file đã có trên OneDriver của cá nhân.  

 

Nếu chưa có thì chọn Upload from my computer.  

 



 
 

Chọn file cần up lên. 

Sau khi up xong hoặc chọn xong file lên ta sẽ được file trình chiếu như sau: 

 

Chọn chuyển các trang nhấn vào biểu tượng:  

 

Hoặc chọn Stop Presenting nếu muốn dừng trình chiếu. 

5) Thực hiện chuẩn bị thiết bị phòng họp 

a) Thực hiện cá nhân: 

- Đối với thực hiện cuộc họp chỉ có 1 cá nhân ở điểm họp thì chỉ cần 1 

laptop có hỗ trợ loa, mic, camera.  Hoặc sử dụng điện thoại smartphone 

máy tính bảng là có thể thực hiện cuộc họp 

b) Thực hiện cuộc họp phòng họp dưới 10 người 

- Đối với cuộc họp có 10 người tham gia ở trong phòng. Thì thiết bị họp 

gồm có tối thiểu:  

+ Loa Mic chuyên dụng Jabra 

 
+ Camera Logitech 



 
 

 - các thiết bị loa mic chuyên dụng sẽ hỗ trợ tốt nhất cho chất lượng cuộc 

họp 

6) Thực hiện vận hành trong cuộc họp 

Công tác vận hành trong cuộc họp là một bước quan trọng để đảm bảo cuộc 

họp được diễn ra ổn định.  

  Cước bước thực hiện hỗ trợ gồm có: 

- Bước 1: Thực hiện kiểm tra kênh truyền internet.  

- Bước 2: Thực hiện kiểm tra các thiết bị phụ trợ: Loa, Mic, camera. 

- Bước 3: Thực hiện kết nối các điểm cầu.  

- Bước 4: Trong quá trình họp chủ động Bật mic đối với điểm cầu phát biểu, 

tắt mic đối với điểm cầu không phát biểu. 

- Bước 5: Thực hiện hỗ trợ trình chiếu các silde văn bản.  

- Bước 6: Thực hiện các yêu cầu hỗ trợ cuộc họp theo yêu cầu của lãnh đạo. 

 

7) Đầu mỗi hỗ trợ khi cần gấp: 

- Ban KCL:  

 + Nguyễn Trung Dũng. Mobile: 0934.545.696 

- Phòng QTVH và CSDL 

 + Vũ Văn Hiệu. Mobile: 0835363688 


