
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG  

HỖ TRỢ HỌP TRỰC TUYẾN 

 

  



 

1. GIỚI THIỆU VỀ CHỨC NĂNG HỖ TRỢ HỌP TRỰC TUYẾN 

Họp trực tuyến cho phép người họp không cần phải di chuyển tới cùng một 

phòng họp, giảm được thời gian và chi phí đi lại, đặc biệt có thể thiết lập cuộc 

họp tức thời, phục vụ các công việc mang tính đột xuất và khẩn cấp, không bị 

hạn chế về số lượng phòng họp mà chỉ phụ thuộc vào năng lực của các thiết bị 

điều khiển cuộc họp, băng thông đường truyền. Như vậy, họp trực tuyến góp 

phần nâng cao được hiệu quả, hiệu lực, kịp thời trong làm việc, hội thảo, tham 

vấn, tham gia ý kiến trong chỉ đạo, điều hành kịp thời, liên tục, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả, giảm thiểu thời gian, chi phí là thực chất thực hiện cải cách 

hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Hệ thống họp trực tuyến (HTT) 

được triển khai phục vụ phương thức làm việc trên môi trường mạng tại Bộ Tài 

nguyên và Môi trường trong thời gian qua, là giải pháp được triển khai trên nền 

tảng công nghệ ảo hóa và điện toán đám mây riêng của Bộ. Người tổ chức tạo 

phòng họp, người tham gia họp chỉ cần có quyền tham gia vào một phòng họp 

và sử dụng thiết bị máy tính cá nhân có sẵn camera, micro, thiết bị di động hoặc 

có thể sử dụng thiết bị chuyên dụng cho các phòng họp để gia tăng chất lượng 

cuộc họp. Hệ thống co phép không giới hạn số phòng họp đồng thời và mỗi 

phòng họp tối đa không quá 20 điểm tham gia (điểm cầu).  

 

  



 

2. YÊU CẦU THIẾT BỊ TẠI CÁC ĐIỂM CẦU THAM GIA HỌP 2.1 Đối với 

cá nhân tham gia họp  

- 01 máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay có kết nối mạng thông qua dây 

mạng (để đảm bảo chất lượng đường truyền)  

- Yêu cầu về trình duyệt web: trình duyệt Chrome (phiên bản từ 70 hoặc mới 

hơn)  

- Yêu cầu cầu băng thông 2 chiều đến hệ thống HTT: 5 Mbps - Yêu cầu về 

tường lửa: đối với các đơn vị có hệ thống tường lửa yêu cầu mở các cổng sau 

để đảm bảo kết nối đến hệ thống HTT: + 80, 443/TCP + 10000/UDP  

- Yêu cầu về thiết bị âm thanh, hình ảnh  

+ Thiết bị camera hỗ trợ hình ảnh có độ phân giải HD trở lên  

+ Thiết bị âm thanh: Loa, Mic có chất lượng tốt (Đối với máy tính không có 

thiết bị Loa, Mic, Camera có thể trang bị thiết bị Loa Mic tích hợp, thiết bị 

Camera) 

2.2 Đối với nhiều người tham gia họp (trong phòng họp) 

- 01 máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay có kết nối mạng thông qua 

dây mạng (để đảm bảo chất lượng đường truyền). 

- Yêu cầu về trình duyệt web: trình duyệt Chrome (phiên bản từ 70 hoặc 

mới hơn). 

- Yêu cầu cầu băng thông 2 chiều đến hệ thống HTT: 5 Mbps. 

- Yêu cầu về tường lửa: đối với các đơn vị có hệ thống tường lửa yêu cầu 

mở các cổng sau để đảm bảo kết nối đến hệ thống HTT: 

+ 80, 443/TCP 

+ 10000/UDP 

- Yêu cầu về thiết bị âm thanh, hình ảnh 

+ Thiết bị Camera có chất lượng HD trở lên, phù hợp với không gian 

phòng họp, đảm bảo hình ảnh rõ nét của người phát biểu 

+ Thiết bị âm thanh: 

■ Nếu phòng họp có sẵn thiết bị âm thanh (Loa, Mic cổ ngỗng, ...) thì 

có thể kết nối máy tính vào các thiết bị này để sử dụng. Sau đó, cấu hình lựa 

chọn thiết bị âm thanh phù hợp trong giao diện web của phòng HTT 

■ Nếu phòng họp không có sẵn thiết bị âm thanh có thể sử dụng các thiết 

bị Loa Mic tích hợp phù hợp với không gian phòng họp. 

2.3 Nguyên tắc khi tham dự họp trực tuyến 

- Trong một cuộc họp trực tuyến có nhiều điểm cầu tham gia, chỉ 01 

điểm được bật Mic phát biểu để đảm bảo thông tin được truyền tải rõ ràng tới 

các điểm cầu khác. 

- Các điểm cầu khi tham gia phòng họp, cần chủ động tắt Mic (xem 

mục 3 - phần bật tắt chức năng âm thanh, hình ảnh). Khi cần phát biểu dùng 



 

tính năng Giơ tay yêu cầu phát biểu. Sau khi chủ tọa mời phát biểu mới bật Mic 

để phát biểu. 

- Mọi điểm cầu tham gia họp phải tuân theo điều khiển từ điểm cầu 

chính - chủ tọa - tại Bộ để đảm bảo cuộc họp được ổn định, thông tin trao đổi 

được rõ ràng, chính xác. 

3. CÁC BƯỚC THAM GIA CUỘC HỌP TRỰC TUYẾN 

3.1 3.1 Địa chỉ tham gia cuộc họp 

Hiện tại, giải pháp họp được cung cấp thông qua rất nhiều địa chỉ, tùy 

thuộc vào nhu cầu sử dụng sẽ cung cấp tại các địa chỉ khác nhau. Hiện tại đang 

cung cấp tại một số địa chỉ sau: 

hoptructuyen.monre.gov.vn 

 

3.2 Khởi tạo cuộc họp dành cho người quản trị điều hành cuộc họp 

Chức năng này dành cho người quản trị có quyền khởi tạo và điều khiển 

cuộc họp. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhập tên và mật khẩu để xác thực quyền tạo phòng họp 



 

 

 

 

3. Thiết lập mật khẩu cho phòng họp: 

Sau khi người quản trị tập lập xong phòng họp giaobanbo. Người quản trị 

có thể thiết lập mật khẩu phòng họp để đảm bảo cuộc họp được bí mật. Chỉ có 

người được cung cấp tên và mật khẩu phòng họp thì mới được tham gia cuộc 

họp. 

Ví dụ mật khẩu phòng họp giaobanbo là: monregiaoban2020 

Nhấn vào biểu tượng số 2 để hiện ra cửa sổ thông báo Thêm mật khẩu- 

>Nhập mật khẩu cuộc họp họp víu dụ: monregiaoban2020 

Nhập tên và mật khẩu phòng họp 



 

 

 

Bật trình duyệt Chrome>truy cập địa chỉ (ví dụ): 

hoptructuyen.monre.gov.vn > vào phòng họp (ví dụ): giaobanbo > nhập mật khẩu 

phòng họp (ví dụ): giaobanbo2020 

3.3 Thành viên tham gia phòng họp trực tuyến 

Sau khi các thành viên tham gia cuộc họp nhận được thông tin cuộc họp 

như: 

- Địa chỉ phòng họp (địa chỉ Mục 3.1) 

- Tên phòng họp: ý 2 Mục 3.2 

- Mật khẩu phòng họp: ý 3 Mục 3.2 

Truy cập vào địa chỉ phòng họp ví dụ: https://hoptructuyen.monre.gov.vn Nhập 

tên phòng họp; ví dụ: giabanbo thì hệ thống yêu cầu mật khẩu phòng họp 

 

Điền mật khẩu phòng phòng Giaobanbo để được tham gia cuộc họp.  

https://hoptructuyen.monre.gov.vn/


 

 

 

4. CÁC CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN CUỘC HỌP 

4.1 Thông tin về các chức năng Giao diện cuộc họp 

 

 

1: Chia sẻ màn hình (dùng để trình chiếu tài liệu) 

2: Giơ tay xin phát biểu 

3: Cửa sổ chat 

4: Bật/tắt Mic 

5: Thoát khỏi phòng họp 

6: Bật/tắt Camera 

7: Xem toàn bộ các điểm cầu 

8: Thông tin phòng họp 

9: Cấu hình 

4.2 Thiết lập cấu hình và thông tin điểm cầu 

- Khi vào phòng họp thành công lưu ý tắt Mic nếu không cần phát biểu; tắt 

Video nếu không cần truyền hình ảnh. 

 

- Cấu hình thiết bị âm thanh, hình ảnh, tên hiển thị, ngôn ngữ 



 

 

 

+ Vào mục cấu hình > chọn Cài đặt 

+ Chọn thiết bị âm thanh cho phù hợp tại Thiết bị 

■ Camera: chọn thiết bị camera đang kết nối vào máy tính 

■ Microphone: chọn thiết bị Mic đang kết nối vào máy tính (thiết bị Mic 

của máy tính hoặc thiết bị Mic của phòng họp) 

Audio output: chọn thiết bị loa đang kết nối vào máy tính (thiết bị loa 

máy tính, loa màn hình hoặc loa của phòng họp) 

+ Đặt tên điểm cầu tại Hồ sơ 

Cài đặt 

Thiết bị Hồ sơ Thêm 

 

 

 



 

 

 

+ Chọn ngôn ngữ hiển thị là Tiếng Việt tại Thêm 

 

 

4.3 Các chức năng người dùng 

4.3.1 Bật tắt âm thanh, hình ảnh 

 

 

1: Bật tắt Mic (chỉ bật Mic khi chủ tọa cho phép phát biểu) 2: Bật tắt 

Camera 

4.3.2 Chức năng tương tác 

 

 

1: Chia sẻ màn hình 

2: Giơ tay xin phát biểu (dùng để yêu cầu chủ tọa cho phát biểu) 

3: Bật tắt cửa sổ Chat 

4: Tính năng phụ đề (nếu có) 

4.3.3 Kiểm tra chất lượng kết nối mạng 

Chất lượng kết nối mạng là vô cùng quan trọng trong quá trình truyền tải 

âm thanh và hình ảnh. Ở độ phân giải tối ưu, băng thông mạng yêu cầu ~ 5 Mbps. 

Dưới đây là hình ảnh trạng thái kết nối có băng thông đảm bảo (biểu tượng xanh, 

thống số mất gói tin 0%) 



 

 

 

 

 

4.4 Các chức năng dành cho người quản trị điều hành cuộc họp 

4.4.1 Đổi mật khẩu phòng họp 

Xem mục thiết lập mật khẩu phòng họp ở trên 

4.4.2 Tắt tiếng tất cả các điểm cầu chỉ để mỗi điểm cầu chính 

  



 

 

 

4.4.3 Tắt tiếng tất cả các điểm cầu chỉ để tiếng của điểm cầu đang phát 

biểu. 

Chức năng này mục đích dành cho việc khi điểm cầu xa phát biểu. Người quản trị 

sẽ tắt tiếng toàn bộ các điểm cầu khác và chỉ để micro của điểm cầu đang phát 

biểu. 

Bằng cách chọn hình của điểm cầu xa phát biểu và nhấn vào cấu hình chọn Mute 

everyone else 

 

 

4.4.4 Loại một điểm cầu (1 thành viên) ra khỏi phòng họp. 

Chức năng này dành cho người quản trị loại 1 điểm cầu ra khỏi phòng họp 

vì một lý do nào đó. 

Bằng cách chọn điểm cầm muốn loại ra và chọn vào biểu tượng cấu hình 

góc trên bên phải và chọn Đẩy ra để loại điểm cầu đó.  

5. THÔNG TIN ĐẦU MỐI HỖ TRỢ KỸ THUẬT 

Đơn vị đầu mối hỗ trợ: Văn phòng thương trực Uỷ ban sông Mê Công 

Việt Nam; 

Ông Nguyễn Nhân Tuấn 

Điện thoại: 0985584171. 

Email: nntuan.vnmc@monre. gov.vn 
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