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HƯỚNG DẪN THAM DỰ HỘI THẢO QUA PHÒNG ZOOM 

Cám ơn quý đại biểu đã quan tâm tới Hội thảo quốc tế “Phục hồi và thích 

ứng xã hội trong tình hình mới của đại dịch Covid-19”! Để đăng nhập và 

tham dự Hội thảo trực tuyến, quý đại biểu vui lòng thực hiện theo hướng dẫn 

dưới đây:  

1. Tải và cài đặt ứng dụng Zoom trên thiết bị di động hoặc máy tính 

2. Sau khi cài đặt, quý đại biểu có thể tham gia phòng họp Zoom bằng 02 

cách: 

 Tham gia bằng Đường link liên kết: shorturl.at/dpNZ0 

 Tham gia bằng Mã phòng: 923 5191 5275 và Mật khẩu: 101121 

3. Lưu ý khi tham dự Hội thảo qua phòng Zoom 

 Vui lòng cài đặt lại tên người tham gia theo định dạng “(Tên)_(Cơ 

quan)”. 

Ví dụ: “NguyenVanA_VASS” 

 Vui lòng bật camera trong quá trình tham dự Hội thảo. 

 Trang phục lịch sự nghiêm túc, sử dụng ngôn ngữ phù hợp, không gửi 

tin nhắn với nội dung không liên quan đến Hội thảo.  

 Vui lòng tắt mic trong quá trình các diễn giả đang trình bày tham luận. 

Quý đại biểu có thể gửi câu hỏi tại mục “Chat” trong phòng Zoom.  

 Đối với phiên Thảo luận, quý đại biểu có thể sử dụng biểu tượng “Giơ 

tay” và bật mic để đặt câu hỏi cho các diễn giả. 

 Vui lòng không chia sẻ cho người khác về nội dung và đường link 

phòng họp Zoom được Ban Tổ chức Hội thảo cung cấp. 

 Trường hợp không tuân thủ các quy định tham dự Hội thảo trực tuyến, 

đại biểu có thể được đưa ra khỏi phòng Zoom.  

Các thông tin chi tiết liên quan đến Hội thảo vui lòng xem tại liên hệ qua  

hotline: +84 24 62730738  hoặc liên hệ qua email: 

icd.vass.conference@gmail.com 

Trân trọng cám ơn ./. 

 


