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Hội nghị được tổ chức trên nền tảng ZOOM EVENT hoàn toàn mới.

Quý vị cần đăng ký TÀI KHOẢN ZOOM và đăng tải khoản đang ký VÉ SỰ KIỆN

để có thể theo dõi tất cả các Phiên chuyên đề của hội nghị trên một link, một

nền tảng duy nhất trong tất cả các ngày của sự kiện ….



Quý vị có thể tham gia Hội nghị trên đa thiết bị:

Laptop, PC Máy tính bảng Điện thoại thông minh

*Để có được trải nghiệm tốt nhất, Ban tổ chức khuyến nghị Quý vị tham gia Hội nghị bằng laptop hoặc PC.
Hướng dẫn này dành cho thiết bị laptop, PC. Với các thiết bị khác, Quý vị thực hiện tương tự.



Bước 1: TRUY CẬP LINK CHÍNH THỨC HỘI NGHỊ hoặc QUÉT MÃ QR SAU

https://events.zoom.us/ev/ADC79j1RmWP0IKdEbqyLwufaXsCC8Am8FrWD
MbcOzhz5yIjonmiQlErC0lh39oolbvYi-ZQ

-> Click vào nút “Register”, sau đó click vào nút “Agree and Continue to Checkout”

https://events.zoom.us/ev/ADC79j1RmWP0IKdEbqyLwufaXsCC8Am8FrWDMbcOzhz5yIjonmiQlErC0lh39oolbvYi-ZQ


Bước 2: Đăng nhập/ Đăng ký tài khoản Zoom

• Nếu đã có tài khoản, vui lòng đăng nhập

• Nếu chưa có tài khoản, vui lòng click vào nút “Đăng ký miễn phí”, thực hiện đăng ký tài 
khoản sau đó đăng nhập



Bước 3: Đăng ký vé tham gia Hội nghị

-> Click vào nút “Continue” -> Tick vào 3 ô và điền thông tin người tham gia, 
sau đó click vào nút “Place Order”

Họ

Tên

Chức danh

Đơn vị



Bước 4: Kiểm tra thông tin vé trong email

-> Màn hình thông báo đăng ký vé thành công -> Vào email để kiểm tra thông tin vé



Bước 5: Tham gia Hội nghị

-> Vào ngày diễn gia sự kiện, Quý vị click vào nút

“View Ticket” trong Email 

-> Click vào nút “Join Lobby”. Để giao lưu với người tham
dự khác

-> Click vào từng SESSION ĐỂ THAM GIA HỘI NGHỊ



GHI CHÚ: Tải và cài đặt phần mềm Zoom (Nếu đã cài đặt Zoom, vui 
lòng bỏ qua bước này)

• Tải Zoom Client cho Cuộc họp tại: https://zoom.us/download#client_4meeting

• Cài đặt phần mềm Zoom đã tải về

https://zoom.us/download#client_4meeting


Hỗ trợ kỹ thuật Mr. Minh: 0936.136.696 | minhmc@vinasa.org.vn


