
HƯỚNG DẪN  

SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ZOOM VỚI EMAIL MSSV@student.stu.edu.vn  
& CÁCH ĐĂNG NHẬP VÀO ZOOM MEETING (PHÒNG HỌC, PHÒNG THI ONLINE) 

Phần 01: HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ZOOM VỚI EMAIL 
MSSV@student.stu.edu.vn 

Trường hợp đã tạo tài khoản zoom với email MSSV@student.stu.edu.vn, sinh viên bỏ qua  
Phần 01 tạo tài khoản zoom để xem Phần 02 cách tham gia vào zoom meeting (phòng học, 

phòng thi online) theo quy ước của trường. 

1. Bước 01: Truy cập trang https://zoom.us/  Nhấn SIGN UP (ô màu cam) 

 

2. Bước 02: Nhập ngày tháng năm sinh theo định dạng Tháng, Ngày, Năm  Nhấn Continue 

 

3. Bước 03: Nhập email MSSV@student.stu.edu.vn để làm tài khoản zoom  Nhấn Sign Up 

 

4. Bước 04: Đăng nhập vào gmail, kiểm tra hộp thư đến của mail MSSV@student.stu.edu.vn, thư 
từ Zoom sẽ gửi đến mail MSSV@student.stu.edu.vn của sinh viên để kích hoạt tài khoản. 

 

5. Kích hoạt tài khoản  Nhấn Activate account  

 



6. Nhập họ tên người dùng và tạo mật khẩu. Mật khẩu có ít nhất 8 ký tự trong đó phải có ít nhất 1 
ký tự chữ và ít nhất 1 ký tự số  Các bước thực hiện nhập họ và tên lót, tên, password, nhập lại 
password vừa tạo  Nhấn Continue 

 

7. Bỏ qua bước này (bước mời thêm bạn bè tạo zoom account miễn phí)  Nhấn Skip this step 

 

8. Hoàn thành việc tạo tài khoản  Nhấn Start Meeting Now để bắt đầu sử dụng 

 
 
 

  



Phần 02 HƯỚNG DẪN SINH VIÊN  
ĐĂNG NHẬP VÀO ZOOM MEETING VỚI TÀI KHOẢN ZOOM  

ĐƯỢC TẠO Ở PHẦN 01 MSSV@student.stu.edu.vn  
Đăng nhập vào phòng học, phòng thi online theo quy ước của trường 

CÁCH 01: ĐĂNG NHẬP TỪ WEBSITE HTTP://ZOOM.US 

1. Bước 01: Vào website zoom HTTP://ZOOM.US  Nhấn vào Sign in 

Nếu trước đó, máy tính đã đăng nhập vào zoom bằng một tài khoản zoom khác thì nên SIGN OUT (tài khoản 
cũ thoát khỏi zoom). Sau đó, SIGN IN bằng tài khoản zoom MSSV@student.stu.edu.vn 

 

2. Bước 02: Khai báo để đăng nhập vào tài khoản zoom MSSV@student.stu.edu.vn 

a. Nhập MSSV@student.stu.edu.vn tại Email Adress  

b. Nhập password của tài khoản zoom MSSV@student.stu.edu.vn đã tạo tại Bước 6 của Phần 01. 

c. Nhấn Sign in 

 

3. Bước 03: Đăng nhập vào zoom meeting  Nhấn JOIN MEETING 

 

Tài khoản zoom 

MSSV@tudent.stu.edu.vn 

 Password của tài khoản 

zoom đã tạo tại Bước 6 

của Phần 01 



4. Bước 04: Nhập ID MEETING của phòng học, phòng thi được cung cấp 

 

5. Bước 05: Nhập MEETING PASSCODE được cung cấp  

 

6. Bước 06: Khi đăng nhập vào zoom lưu ý việc chọn thêm start with video, microphone, … để có 
thể nghe, nói và kèm camera/webcam 

  



CÁCH 02: TẢI ỨNG DỤNG APP, CÀI ĐẶT APP VÀ ĐĂNG NHẬP TỪ APP 

Click vào icon của app  Xuất hiện màn hình đăng nhập  Có hai cách đăng nhập: 

a. Cách 01: Đăng nhập bằng tài khoản ZOOM MSSV@student.stu.edu.vn đã tạo ở Phần 01 (hình bên 
trái);  

b. Cách 02: Đăng nhập bằng tài khoản GOOGLE MAIL MSSV@student.stu.edu.vn (hình bên phải). 
Nếu chọn tài khoản nào thì khi nhập password phải chọn password tương ứng của tài khoản đó.  
Sinh viên nên sử dụng tài khoản Zoom để đăng nhập; không nên đăng nhập bằng tài khoản GOOGLE MAIL. 

DH81805676

 
Nếu đăng nhập bằng tài khoản ZOOM   
Ô số 1  Nhập email cá nhân 
MSSV@student.stu.edu.vn (đã tạo làm tài khoản zoom). 
Ô số 2  password là password của tài khoản ZOOM 
MSSV@student.stu.edu.vn 
 

 Chọn JOIN  

 
 

Nhập MEETING ID của phòng zoom 

 

 Nhập PASSCODE của phòng zoom 

 
 
 
 

Nếu đăng nhập bằng tài khoản GOOGLE   
Ô số 3  password là password của tài khoản GMAIL 
MSSV@student.stu.edu.vn. 

 
 Nhập lại email MSSV@student.stu.edu.vn và password 

 
 Nhập Tháng - Ngày - Năm sinh  Nhấn Continue 

 
 Nhấn Create Account 

 
 Nhấn Lauch Zoom 

 

Ô số 1 

Ô số 2 Ô số 3 



 Chọn JOIN  

 
 Nhập MEETING ID & PASSCODE 

 

 


