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I. WEBSITE cuutnxpvietnam.org.vn 
  Website Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam 

(cuutnxpvietnam.org.vn) được xây dựng để cung cấp và cập nhật thông tin về: Lịch 
sử truyền thống của Lực lượng TNXP Việt Nam; hoạt động của Hội Cựu TNXP 
Việt Nam và Hội Cựu TNXP ở địa phương nhằm động viên cán bộ, hội viên giúp 
đỡ hỗ trợ nhau trong cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo, triển khai các hoạt động nghĩa 
tình đồng đội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; tham gia giải quyết 
chế độ chính sách đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp 
luật; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giáo dục truyền thống 
cách mạng, truyền thống TNXP cho thế hệ trẻ nhằm khơi dậy, phát huy truyền thống 
TNXP trong kháng chiến vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… 

Website được xây dựng thân thiện với người dùng, có thể hiển thị trên các thiết 
bị có kết nối internet như máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện 
thoại thông minh (smartphone)… Khi muốn truy cập website người dùng 
nhập cuutnxpvietnam.org.vn trên cửa sổ trình duyệt (FireFox, Chrome, Cốc Cốc, 
Micosoft Edge, Safari …). Bài đăng trên website do các CTV gửi về, sưu tầm từ 
internet… 

Muốn xem chuyên mục nào nhấn chuột trái vào chuyên mục đó. 

Website có các chuyên mục chính sau: 
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A. Menu ngang 

1)  TRANG CHỦ 

 
  

2)  GIỚI THIỆU  

− Điều lệ của Hội 
− Nhiệm vụ, quyền hạn 
− Lãnh đạo Hội 
− Những địa danh lịch sử 
− Lịch sử, truyền thống 

3)  TRAO ĐỔI  

− Tin bài đã đăng trên website: Đầu tháng đăng danh sách các bài đã đăng 
của tháng trước 

− Hỏi và trả lời 
− Nghiên cứu, trao đổi    

4)  TIN TỨC SỰ KIỆN  

− Thông tin liệt sỹ 
− Vấn đề – Sự kiện 
− Sức khỏe đồng đội 
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5)  VĂN BẢN  

− Ấn phẩm: Có thể download xuống máy tính các file ở dangh PDF 
− Bản tin Cựu TNXP: Được sắp xếp theo số bản tin, số mới xếp trên số 

đến cũ 
− Văn bản pháp luật: Được sắp xếp theo ngày phát hành, từ mới đến cũ 

 

Muốn xem văn bản bản nào đưa chuột vào cột Loại văn bản (có chữ màu đỏ) 
xuất hiện hình bài tay, nhấn chuột trái để xem. Muốn lấy văn bản nào xuống máy 
tính, đưa chuột vào cột DOWNLOAD, nhấn chuột trái vào  

6)  THƯ VIỆN –  

– Thư viện ảnh: 

Vào THƯ VIỆN ->Thư viện ảnh,  
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Chọn album ảnh muốn xem. Ví dụ 
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Vào tiếp: 

 

Sẽ xuất hiện bộ ảnh của album muốn xem 

 

Muốn trở lại WEB nhấn chuột trái vào mũi tên ở góc trái trên của màn hình 

– Thư viện Video 

Vào THƯ VIỆN ->Thư viện video,  
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Chọn video muốn xem. Ví dụ: Nhấn chuột trái vào Liên hoan văn nghệ cựu 
Thanh niên xung phong toàn quốc  

 

Xuất hiện: 
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Nhấn biểu tượng   để xem video 

 

Nếu muốn xem toàn màn hình nhấn chuột trái vào biểu tượng  ở góc phải 
dưới màn hình 
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7)  TRỢ GIÚP    

− Sitemap: Các chuyên mục có trên website, có thể kích chuột trái vào 
chuyên mục cần xem 

 
… 

− Hướng dẫn sử dụng: Giới thiệu cách vào các chuyên mục  

8)  LIÊN HỆ       

− Thông tin liên hệ Hội Cựu TNXP 
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− Danh sách Hội: ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ HỘI CỰU TNXP, BAN LIÊN LẠC 
CỰU TNXPTRÊN CẢ NƯỚC 

− Sơ đồ đường đi đến cơ quan Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam 
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B. Menu dọc 

 1)   HOẠT ĐỘNG HỘI             

- THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG 

 



Tài liệu phục vụ cho Lớp tập huấn Đề án 02 tại Phú Quốc, tháng 12/2020 

14 

 

- NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI 

 
 VĂN HÓA VĂN NGHỆ 
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 2) TẤM LÒNG VÀNG  

- CÁC NHÀ HẢO TÂM 

 

- ĐỊA CHỈ CẦN GIÚP ĐỠ 
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 3) GƯƠNG ĐIỂN HÌNH  

– CÁC GƯƠNG TIÊU BIỂU 

 

– CÁC ANH HÙNG 
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4) BẢN TIN CỰU TNXP  

Đưa ra 3 bản tin gần nhất 

5) SỨC KHỎE ĐỒNG ĐỘI 

Đưa ra 3 mới đưa 

5) GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP 

Giới thiệu logo, website của các cơ quan, doanh nghiệp có nhiều hỗ trợ cho cựu TNXP. 

6) LIÊN KẾT WEBSITE 

Địa chỉ một số website của Đảng, Chính phủ, các đoàn thể trong MTTQ Việt Nam 
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7) THÔNG TIN CHỈ DẪN 

 

8) VIDEO 

Đưa ra một trong những video có trong chuyên mục THƯ VIỆN ở menu ngang 

9) THỐNG KÊ TRUY CẬP 
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Số liệu thống kế được tính từ khi nâng cấp website tháng 12/2017 

II. ZALO 
A. Hướng dẫn sử dụng trên điện thoại thông minh (Smartphone) 

1. Cách đăng ký Zalo (miễn phí hoàn toàn) 

Sau khi cài đặt thành công Zalo vào máy ĐT, bạn mở Zalo ra và chỉ cần nhập 
số điện thoại của bạn vào phần đăng ký, ngay sau đó Zalo sẽ gửi về cho bạn một mã 
kích hoạt qua tin nhắn SMS, bạn nhập mã kích hoạt vào Zalo để kích hoạt tài khoản. 

 

* Lưu ý: mã kích hoạt cũng là mật khẩu Zalo của bạn, bạn tuyệt đối không cung 
cấp mã kích hoạt cho người khác để tránh tình trạng mất tài khoản.) 

Sau khí đăng ký thành công, ứng dụng sẽ tự động cập nhật danh sách danh bạ 
của bạn xem ai đã dùng Zalo và thêm vào danh sách bạn bè trên Zalo của bạn. 

2. Cách nhắn tin, cách gọi điện miễn phí trên Zalo trên điện thoại 

Để nhắn tin miễn phí các bạn chỉ cần vào danh bạ của Zalo, chọn người bạn 
muốn nhắn tin và chạm vào danh bạ của người ấy sẽ ra phần nhắn tin. 

Hướng dẫn cách gọi điện miễn phí trên Zalo: trong phần nhắn tin, phía trên đầu 
sẽ có 1 nút bấm để Gọi điện, bạn bấm vào nút Gọi điện như hình bên dưới để gọi 
điện miễn phí. 
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* Lưu ý: 

+ Khi sử dụng chức năng gọi điện miễn phí bạn sẽ mất cước phí cho đường 
truyền 3G, vì Zalo thực hiện cuộc gọi dựa trên kết nối 3G. Nếu gọi bằng wifi thì 
không mất bất cứ khoản chi phí nào nhé. 

+ Phiên bản Zalo trên các dòng điện thoại Java, Symbian (Nokia, Samsung) 
thời xưa sẽ không hỗ trợ chức năng gọi điện miễn phí. 

3. Cách thêm bạn, kết bạn trên Zalo 

Để thêm bạn trên Zalo, Đối với điện thoại Android bạn chỉ cần vào phần “Danh 
bạ“, nhìn xuống phía dưới cùng, bên phải ô Seach danh bạ có nút thêm bạn ( nút 
thêm bạn hình người có dấu + bên trái). 

Đối với điện thoại iPhone, bạn vào phần “Danh bạ“, nhìn xuống phía trên cùng, 
bên phải có nút thêm bạn ( nút thêm bạn hình người có dấu + trái). 

4. Cách thay đổi mật khẩu, lấy lại mật khẩu zalo khi bạn quên mật khẩu Zalo 

- Thay đổi mật khẩu: 

Trên iOS: 

– Bạn có thể vào Thêm -> chọn Quản lý tài khoản -> Cài đặt mật khẩu hoặc 
Cập nhật mật khẩu. 

Trên Android: 

– Bạn có thể vào Menu -> chọn Quản lý tài khoản -> Cài đặt mật khẩu hoặc 
Cập nhật mật khẩu. 

Trên Windows Phone: 
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– Bạn có thể vào Thiết lập -> chọn Quản lý tài khoản -> Cài đặt mật khẩu. 

- Quên mật khẩu Zalo: 

 

Nếu bạn đang đăng nhập tài khoản Zalo trên điện thoại rồi thì bạn cần phải 
thoát ra bạn tìm đến mục Quản lý tài khoản, chọn Thay đổi tài khoản để thoát). 

Tiếp theo bạn sẽ được đẩy đến màn hình đăng nhập của Zalo, bạn chọn phần 
Quên mật khẩu. Sau đó bạn làm theo hướng dẫn của Zalo là ok. 

B. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Zalo trên máy tính 

Nếu trên máy tính xách tay có thể chat, gọi điện thoại thông thường, video. Còn 
trên máy tính để bàn cần trang bị thêm webcam, mic mới thực hiện được các chức 
năng đó. 

1. Cách cài đặt  

Bước 1: Download Zalo theo link tải phía trên, rồi nhấp đúp vào file cài đặt. Khi 
cửa sổ Cài đặt Zalo xuất hiện, nhấn vào Cài đặt để bắt đầu. 
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Bước 2: Quá trình cài đặt Zalo cho PC khá đơn giản, bạn chỉ cần đợi một lát thôi. 

 

Bước 3: Sau đó, nhấn vào Hoàn thành là xong. 
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Bước 4: Lúc này, Zalo sẽ yêu cầu bạn quét mã QR hoặc lấy mã xác nhận để đăng 
nhập. 
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Bước 5: Mở Zalo trên điện thoại lên, nhấn vào biểu tượng 3 chấm tròn ngang ở 
góc trên cùng bên phải màn hình, chọn Quét mã QR. Khi giao diện quét mã QR 
xuất hiện, đưa camera điện thoại vào quét mã QR trên màn hình máy tính để đăng 
nhập. Nếu chưa có Zalo trên điện thoại, thì phải tiến hành cài đặt Zalo trên điện 
thoại trước: 

 

2. Hướng dẫn sử dụng  

Lúc này bạn có thể chat, nhắn tin, trò chuyện với bạn bè của mình tương tự như 
với Viber, Skype... Zalo cho PC cũng hỗ trợ gửi ảnh GIF, chụp ảnh màn hình, 
chia sẻ ảnh, gửi file... 

https://download.vn/url?q=aHR0cHM6Ly9kb3dubG9hZC5jb20udm4vdmliZXItNjQyMTM%3D
https://download.vn/url?q=aHR0cHM6Ly9kb3dubG9hZC5jb20udm4vc2t5cGUtNDkzOQ%3D%3D
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Zalo cho PC có thêm tùy chọn đăng xuất khỏi máy tính nếu bạn không muốn sử 
dụng nữa bằng cách: Nhấn vào biểu tượng 3 gạch ngang ở góc trên cùng bên trái 
màn hình, chọn Đăng xuất. Khi xuất hiện cửa sổ xác nhận, nhấn Đăng xuất là xong. 
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Bạn cũng có thể tùy chỉnh cho phép khởi động cùng máy tính hay ghi nhớ mật 
khẩu bằng cách: Nhấn vào Thêm, chọn Cài đặt, rồi tích chọn vào ô: 

• Khởi động cùng máy tính. 
• Ghi nhớ đăng nhập. 
• Xóa lịch sử trò chuyện khi đăng xuất. 
• Âm báo (tin nhắn, thông báo mới). 
• Popup báo tin nhắn mới. 
• Popup báo cập nhật của bạn bè. 

Sau đó, nhấn Lưu để những thay đổi được áp dụng. 
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Lúc này bạn có thể chat, nhắn tin, trò chuyện với bạn bè của mình tương tự như 
với Viber, Skype... Zalo cho PC cũng hỗ trợ gửi ảnh GIF, chụp ảnh màn hình, 
chia sẻ ảnh, gửi file... 

https://download.vn/url?q=aHR0cHM6Ly9kb3dubG9hZC5jb20udm4vdmliZXItNjQyMTM%3D
https://download.vn/url?q=aHR0cHM6Ly9kb3dubG9hZC5jb20udm4vc2t5cGUtNDkzOQ%3D%3D
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Zalo cho PC có thêm tùy chọn đăng xuất khỏi máy tính nếu bạn không muốn sử 
dụng nữa bằng cách: Nhấn vào biểu tượng 3 gạch ngang ở góc trên cùng bên trái 
màn hình, chọn Đăng xuất. Khi xuất hiện cửa sổ xác nhận, nhấn Đăng xuất là xong. 
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Bạn cũng có thể tùy chỉnh cho phép khởi động cùng máy tính hay ghi nhớ mật 
khẩu bằng cách: Nhấn vào Thêm, chọn Cài đặt, rồi tích chọn vào ô: 

• Khởi động cùng máy tính. 
• Ghi nhớ đăng nhập. 
• Xóa lịch sử trò chuyện khi đăng xuất. 
• Âm báo (tin nhắn, thông báo mới). 
• Popup báo tin nhắn mới. 
• Popup báo cập nhật của bạn bè. 

Sau đó, nhấn Lưu để những thay đổi được áp dụng. 
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C. Cách đăng nhập và sử dụng Zalo Web trên trình duyệt 

Zalo Web là phiên bản giúp người dùng đăng nhập Zalo thông qua các trình duyệt 
trên máy tính như Chrome, Cốc Cốc, Firefox, Opera... Với Zalo Web, người dùng 
có thể chat Zalo Online thoải mái ngay trên trình duyệt mỗi ngày. 

1. Đăng nhập 

Trước khi thực hiện các bước sau, đảm bảo điện thoại của bạn đã có cài đặt 
bản Zalo cho Mobile tương ứng: 
Bước 1: Đầu tiên truy cập vào chat.zalo.me bạn sẽ thấy xuất hiện giao diện Đăng 
nhập Zalo. Tại đây, có 3 sự lựa chọn đăng nhập: 

• Tài khoản: Đăng nhập bằng số điện thoại, mật khẩu tài khoản Zalo của bạn. 
• Mã QR: Sử dụng Zalo điện thoại để quét mã QR Code. 
• Yêu cầu đăng nhập: Gửi yêu cầu đăng nhập đến ứng dụng Zalo trên thiết 

bị của bạn. 

https://download.vn/url?q=aHR0cHM6Ly9kb3dubG9hZC5jb20udm4vemFsby04Mzk1OQ%3D%3D
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Ở đây ta lựa chọn đăng nhập bằng số điện thoại. 
Bước 2: Nhập số điện thoại, có thể đăng nhập theo 2 cách 

- Nhập mật khẩu 
- Gửi yêu cầu đăng nhập 
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Bước 3: Giờ đây bạn có thể sử dụng Zalo trực tuyến để trò chuyện, gọi điện, nhắn 
tin miễn phí được rồi. Danh bạ trên điện thoại, cũng như tin nhắn, cuộc gọi sẽ 
được đồng bộ cho bạn sử dụng rất thuận tiện. Trong quá trình chat bạn có thể gửi 
file đính kèm, gửi hình ảnh cũng như chèn biểu tượng cảm xúc thỏa thích. 
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2. Thiết lập thông báo Zalo Web trên trình duyệt 

1. Thiết lập âm báo tin nhắn, popup mới 

Để thiết lập âm thanh khi có tin nhắn mới tới chỉ cần nhấn vào thẻ Bật thông 
báo ở góc dưới bên phải màn hình. 

 

2. Thiết lập xoá lịch sử trò chuyện khi đăng xuất 

Nhấn vào biểu tượng đăng xuất ở góc dưới cùng bên trái màn hình, sẽ xuất 
hiện thông báo Bạn có muốn đăng xuất khỏi Zalo? Nếu muốn xóa lịch sử trò 
chuyện thì tích chọn vào ô Xóa lịch sử trò chuyện khi đăng xuất. Sau đó nhấn 
nhấn Đăng xuất. 
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D. Tạo nhóm chat Zalo Android, iOS 

Bước 1: 

Tại giao diện Zalo chúng ta nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở góc phải màn 
hình rồi chọn Tạo nhóm. 
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Bước 2: 

Hiển thị giao diện danh sách bạn bè gần đây mà chúng ta liên lạc. Hoặc bạn 
có thể nhấn vào Danh bạ để mở rộng thêm tài khoản Zalo bạn bè. 

Vào Đặt tên nhóm để đặt tên nhóm. Tích vào hình tròn để chọn thành viên 
trong nhóm.  
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Bước 3: 

Nếu muốn thêm sticker vào tên nhóm thì chúng ta nhấn vào biểu tượng máy 
ảnh bên cạnh tên đã đặt cho nhóm. Hiện các sticker để bạn chọn lựa. 
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Có thể chọn ảnh từ thư viện hoặc chụp ảnh trực tiếp. 
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Bước 4: 

Xuất hiện album có trên thiết bị để bạn chọn ảnh đại diện nhóm. Chọn xong 
ảnh nhấn vào chữ Tiếp tục, Xong 
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Bước 5: 

Tại đây bạn sẽ nhìn thấy các mục thiết lập của nhóm chat Zalo. Nhấn tiếp 
vào Góc phải trên để xem những quyền dành riêng cho Admin. 
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Với Admin chúng ta được toàn quyền quyết định hoạt động của nhóm chat 
Zalo, thêm thành viên hay duyệt thành viên. Admin cũng có quyền giải tán nhóm 
Zalo. 
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Mọi nhóm chat tạo trên ứng dụng Zalo đều được đồng bộ trên bản Zalo máy 
tính, Zalo trên trình duyệt 
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Như vậy bạn đã tạo xong nhóm chat Zalo trên điện thoại và máy tính bảng. 
Sau khi tạo xong nhóm chúng ta vẫn có thể thêm các thành viên khác. Bạn có thể 
tạo nhiều nhóm khác nhau và phân loại theo từng mục đích hoạt động của nhóm. 

2. Xóa và thu hồi tin nhắn trên Zalo khi vô tình gửi nhầm    

Trong khi chat với bạn bè có thể chúng ta sẽ gửi nhầm tin nhắn cho một ai đó, 
hoặc gửi nhầm nhóm chat. Chính vì vậy mà một số ứng dụng nhắn tin đã có thêm 
tính năng thu hồi tin nhắn như thu hồi tin nhắn trên Messenger hay thu hồi tin nhắn 
trên Zalo cho cả bản ứng dụng trên điện thoại và Zalo trên máy tính. 

Theo đó khi bạn gửi nhầm nội dung tin nhắn cho một ai đó hoặc gửi nhầm tin 
nhắn trong nhóm chat Zalo thì có thể ấn thu hồi ngay lập tức. Tin nhắn nếu như đã 
gửi đi và kể cả các thành viên trong nhóm chat đã xem thì có tùy chọn thu hồi trong 
vòng 60 phút từ khi gửi tin nhắn đi. 
Bước 1: 

Trong giao diện cuộc trò chuyện mà bạn vô tình gửi nhầm tin nhắn, chúng ta 
nhấn và giữ vào tin nhắn đó. Ngay lập tức hiển thị giao diện tùy chọn dưới màn hình, 
nhấn vào Thu hồi.  

https://quantrimang.com/cach-thu-hoi-tin-nhan-tren-facebook-messenger-160020
https://quantrimang.com/huong-dan-su-dung-zalo-tren-pc-116929
https://quantrimang.com/cach-tao-nhom-chat-zalo-tren-may-tinh-139218
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Khi tin nhắn đã được thu hồi thì phía bên đối tác sẽ không đọc được nội dung 
tin nhắn. 

3. Tải ảnh trên zalo về điện thoại, máy tính 

a. Trên điện thoại: 
Nhấn, giữ ảnh muốn tải, xuất hiện 

 

Nhấn vào Tải về. Ảnh sẽ được lưu trong phần Ảnh của điện thoại 

b. Trên máy tính 

Có 2 cách 

- Nhấn vào dấu … ở góc phải dưới của ảnh, chọn lưu về máy 
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- Nhấn vào ảnh 
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Chọn mũi tên chỉ xuống lưu về máy 

III. Cách tham gia cuộc họp trên máy tính hay điện thoại thông minh 
theo ID và Password phòng họp 

A. Trên máy tính 

Bước 1:  

Cách tải và cài đặt Zoom 
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Vào zoom.us/support/download 

 

Đối với phiên bản dành cho Windows, sau khi tải về các bạn chỉ việc nhấn 
vào để mở file cài đặt, chờ một lúc để phần mềm tự động cài vào máy. 

 

Bước 2: 

Sau khi cài đặt Zoom xong, ứng dụng sẽ tự động khởi động, và bạn sẽ thấy 

một cửa sổ như hình bên dưới chọn Join a Meeting, hoặc chọn Sign In (Nếu chọn 

Sign In cần phải tạo tài khoản Zoom), nên để đơn giản chúng ta chọn Join a Meeting 
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Bước 2:  

Mở phần mềm Zoom Meeting lên và chọn Join a Meeting, hoặc chọn Sign In (Nếu 

chọn Sign In cần phải tạo tài khoản Zoom), nên để đơn giản chúng ta chọn Join a 

Meeting 

Bước 3:  

Nhập ID phòng họp là 972 0174 1088, nhập tên của điểm cầu của mình ,tích luôn 

vào ô Remember my username for future meetings để lần sau khỏi phải nhập lại 

nữa.và nhấn Join. 

Ngoài ra, bạn có thể tích vào ô Turn Off My Video để tắt webcam của mình, 

Don’t connect to audio để xem hình mà không có âm thanh 
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Bước 4:  

Nhập Password phòng họp là 123456 sau đó nhấn Join Meeting 

 

Cho phép truy cập camera và microphone 
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• Giao diện sử dụng của phần mềm 
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Mute: Bật tắt micro của mình 

Stop video: Bặt tăt camera của mình 

Participant: Quản lý người tham gia phòng họp. Nếu tạo phòng họp trên Zoom có 
thể đổi host phòng họp trên Zoom, hoặc xóa thành viên nào khỏi phòng họp. 

Share Screen: Chia sẻ màn hình.  

Chat: Gửi tin nhắn. 

Record: Ghi video buổi họp trên Zoom. 

Reactions: Gửi biểu tượng cảm xúc. 

Trên điện thoại thông ninh 

Bước 1:  

Trên điện thoại iphone thì vào kho ứng dụng app store, trên điện thoại Android 
vào kho ứng dụng Google Play tải phần mềm Zoom Meetings về điện thoại 

- Trên Iphone 
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- Trên Androind 

 

Bước 2:  

Mở ứng dụng Zoom Meetings lên nhấn Join a Meeting 
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Bước 3:  

Nhập ID phòng họp, tên hiển thị và nhấn Join 
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Bước 4: 

Nhập password phòng họp là 123456. Nhấn continue 
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Bước 5:  

Cho phép truy nhập camera. 



Tài liệu phục vụ cho Lớp tập huấn Đề án 02 tại Phú Quốc, tháng 12/2020 

60 

 

 
Bước 6:  

Cho phép truy nhập micro và loa điện thoại 
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Chú ý: Các điểm cầu khi tham gia vào cuộc họp tắt micro của mình để tránh gây 
nhiễu cho cuộc họp, khi nào muốn phát biểu mới bật micro của mình lên. 
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