
Kính gửi Anh/chị học viên, 

Học viện Hành chính Quốc gia gửi tới anh/chị tài khoản và hướng dẫn truy cập vào hệ thống đào tạo 

từ xa: 

THÔNG TIN TÀI KHOẢN 
- Tên truy cập (email để học trực tuyến – có dạng ***@napa.vn): liên hệ chủ nhiệm lớp 

- Mật khẩu: liên hệ chủ nhiệm lớp 

- Tên lớp: liên hệ chủ nhiệm lớp (Hoặc khi truy cập phần mềm sẽ thấy) 

- Khi nhập mật khẩu nhớ nhập đúng chữ hoa và chữ thường. 

HƯỚNG DẪN THAM GIA LỚP HỌC 

Chuẩn bị  
- Chuẩn bị máy tính xách tay có kết nối internet hoặc điện thoại có kết nối internet để tham gia lớp 

trực tuyến (Tốt nhất nên sử dụng máy tính xách tay, không khuyến khích sử dụng điện thoại); 

- Trang phục nghiêm túc; 

- Địa điểm học đảm bảo yên tĩnh, lịch sự; 

THAO TÁC TRÊN MÁY TÍNH 
1. Dùng Chrome hoặc Cốc Cốc truy cập trang web https://teams.microsoft.com, nhập tên truy cập và 

mật khẩu, đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên (Mật khẩu mới phải gồm ít nhất 8 ký tự, trong đó 

có chữ hoa, chữ thường và số. Gợi ý: chọn mật khẩu mới bằng cách thêm 1 số bất kỳ vào cuối mật 

khẩu được cấp). 

2. Khi hệ thống đề nghị tải  ứng dụng  thì click vào liên kết “Use the web app instead” (không cần tải 

ứng dụng) 

 

3. Chọn “Nhóm” hoặc “Teams” rồi chọn VNC04A-> Chung (Hoặc VNC04A -> General). (Ở đây 

VNC04A là tên lớp học, trong thực tế anh/chị chọn đúng tên lớp của mình) 

4. Để tham gia lớp học: Nhấn vào nút “Tham gia” hoặc “Join” ở phần “LỚP HỌC CHÍNH THỨC” (Nếu 

không có nút “Tham gia” thì chọn “LỚP HỌC CHÍNH THỨC” rồi nhấn “Tham gia” hoặc “Join” (Xem 

ảnh dưới). 

 

https://teams.microsoft.com/


THAO TÁC TRÊN ĐIỆN THOẠI 
1. Vào App Store hoặc Play Store hoặc CH Play, cài đặt ứng dụng Microsoft Teams. 

2. Mở ứng dụng Teams, nhập tên truy cập và mật khẩu, đổi mật khẩu đăng nhập ở lần đầu tiên (Mật 

khẩu mới phải gồm ít nhất 8 ký tự, trong đó có chữ hoa, chữ thường và số. Gợi ý: chọn mật khẩu 

mới bằng cách thêm 1 số bất kỳ vào cuối mật khẩu được cấp). 

3. Vào “Nhóm” hoặc “Teams”, chọn VNC04A-> Chung (Hoặc VNC04A-> General) 

 

 

4. Để tham gia lớp học: Nhấn vào nút “Tham gia” hoặc “Join” ở phần “LỚP HỌC CHÍNH THỨC” (Nếu 

không có nút “Tham gia” thì chọn “LỚP HỌC CHÍNH THỨC” rồi nhấn “Tham gia” hoặc “Join”. 

 

5. Chạm vào màn hình để hiển thị thanh điều khiển, cho phép bật/tắt micro, bật tắt loa ngoài. 

 

Ghi chú: 
- Lịch học theo thời khóa biểu; 

- Tắt micro, camera khi vào lớp và khi không có nhu cầu phát biểu; bật micro và camera khi phát biểu; 

- Tích cực trao đổi thảo luận; Không làm việc riêng trong giờ; Giảng viên sẽ điểm danh trong quá trình 

giảng; 

- Hướng dẫn sử dụng chi tiết (xem chi tiết trong mục “Đào tạo trực tuyến” trên Cổng thông tin Học 

viện Hành chính Quốc gia): https://www1.napa.vn/blog/category/tin-

tuc/dao-tao-truc-tuyen 

- Nếu cần hỗ trợ: Tham gia group Chat qua Zalo: 

https://zalo.me/g/qonhal475 hoặc dùng Zalo quét mã QR bên cạnh: 

 

Anh/Chị vui lòng chỉ liên hệ với hỗ trợ qua hai phương thức trên, không 

liên hệ với người hỗ trợ bằng cách gọi điện do trong quá trình hỗ trợ, 

chúng tôi cần nhận được chính xác các thông tin của Anh và có thể cần 

trao đổi qua hình ảnh. 

Trân trọng cảm ơn và chúc Anh học tập tốt.
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