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Hướng dẫn sử dụng Google Meet cho phát vấn/vấn đáp 

1.Một số lưu ý: 

 Tất cả người dùng thuộc tên miền SGU.EDU.VN đều có quyền khởi tạo một cuộc họp trực tuyến. 

 Với các email không thuộc SGU.EDU.VN sẽ phải được người tạo cuộc họp chấp thuận mới được 

tham gia. 

 Thành viên tham gia có hoặc không nhất thiết phải có tài khoản trên SGU.EDU.VN. 

 Hỗ trợ thiết bị thông minh trên nền IOS và Android (Ứng dụng Meet trên AppStore và CHPlay). 

Phải sử dụng phiên bản mới nhất. 

 Sử dụng ứng dụng trên nền IOS và Android SẼ KHÔNG CÓ TÍNH NĂNG GHI LẠI CUỘC 

HỌP. 

 Cuộc họp giới hạn 100 người tham gia đồng thời. 

 Khi sinh viên trình bày/trả lời, giảng viên cần phải yêu cầu sinh viên thể hiện rõ và đầy đủ gương 

mặt trên màn hình (Có thể chọn tính năng Thay đổi bố cục) để hiện lớn màn hình của sinh viên. 

 Giảng viên chấm 1 sẽ tạo cuộc họp. Giảng viên chấm 2 sử dụng email SGU.EDU.VN của mình để 

tham gia cuộc họp do Giảng viên chấm 1 tạo ra. 

 Giảng viên cần yêu cầu và chủ động tắt micro các thành viên không đang trực tiếp vấn đáp. 

2.Hướng dẫn sử dụng: 

Bước 1: đối với Máy tính, nhấp chuột phải vào biểu tượng Loa/Speaker trên thanh Taskbar và chọn Open 

sound settings và kiểm tra lại xem cấu hình có đúng với Loa/Speaker và Micro/Input dự định sử dụng hay 

chưa. Điều chỉnh nếu cần. 
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Bước 2: 

- Máy tính: Trên trình duyệt Google Chrome gõ vào địa chỉ https://meet.google.com và Đăng nhập (nếu 

chưa) với tài khoản email (thuộc tên miền SGU.EDU.VN).  

- Thiết bị thông minh: Trên thiết bị thông minh khởi chạy ứng dụng …/Meet và Đăng nhập (nếu chưa) với 

tài khoản email (thuộc tên miền SGU.EDU.VN). 

Bước 3: Khởi tạo một cuộc họp trực tuyến bằng cách Nhập tên cuộc họp và chọn Bắt đầu cuộc họp/Cuộc 

họp mới (Start the meeting) với Trình duyệt hoặc Cuộc họp mới với Thiết bị thông minh. 

  

  

 

 



Dành cho giảng viên  27/05/2021 

  3 

Bước 4:  

- Máy tính - Thiết bị thông minh: 

 

 

Google sẽ xác minh tài khoản (nếu cần). Nhấn 

Next sau đó nhập mật khẩu. Tiếp tục nhấn Next để 

vào cuộc họp. 

Chọn Bắt đầu cuộc họp ngay tức thì. 

 

Bước 5: Giao diện cuộc họp 

- Máy tính: 

 

Giao diện. Nhấn hình khóa màu xanh để bật tắt các tính năng cho các thành viên. 
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Chọn tính năng Ghi lại cuộc họp để ghi tất cả âm thanh và hình ảnh trong cuộc họp. 

 

Sau khi chọn, chọn tiếp Bắt đầu ghi rồi Bắt đầu để thực hiện ghi. 
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Khi kết thúc cuộc họp cần chọn Dừng ghi để thực hiện hoàn tất lưu nội dung. Cuộc họp sẽ không thể kết 

thúc nếu không dừng ghi. File ghi sẽ đc lưu tại folder Meet recordings trong Drive của tài khoản 

SGU.EDU.VN đã tạo cuộc họp. 
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- Thiết bị thông minh: 

 

Giao diện. Trên thiết bị thông minh sẽ không có tính năng Ghi lại cuộc họp. 

 

Bước 6: Sau khi hoàn tất cuộc họp, giảng viên truy xuất folder Meet recordings trong Drive của tài khoản 

SGU.EDU.VN đã tạo cuộc họp, tải xuống file ghi, đổi tên theo định dạng <họ tên giảng viên>-<học phần> 

và gửi đến email nhan_ghiam_hinh@sgu.edu.vn, nội dung email cần ghi rõ thông tin về giảng viên, đơn vị, 

học phần giảng dạy, thời gian cuộc họp diễn ra… 

 


