
BÀI HƯỚNG DẪN TẠO EMAIL DÙNG CHO ZOOM KHÔNG BỊ GIỚI HẠN 40 PHÚT 

(BÀI NÀY THAY CHO BÀI CŨ SỬ DỤNG WEB 10giây) 

 

Bài này sử dụng các trang web chính: 

 + Sử dụng google chrome, đăng nhập bởi một email của google (email chưa có 

đăng ký zoom lần nào) 

 + https://od.obagg.com 

 + http://zoom.us 

--------------------------------------------------- 

Công đoạn chuẩn bị: 

 Khởi động google chrome, đăng nhập bởi một email của google (email chưa có đăng 

ký Zoom lần nào) 

 

Công đoạn 1: 

Vào web  https://od.obagg.com 

 

 

Công đoạn 2: 

Vào http://zoom.us 

(Email này chưa có đk zoom lần nào, nên có ngay nút màu đỏ bên phải  

1 

2- (có cây viết) 

4- (dấu 

tích) 

3- gõ tên email cần tạo 

5- copy 

https://od.obagg.com/
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblpZTHBEYjhzMy1vT05aWGVPSUd1WThoc3RWd3xBQ3Jtc0trU0daVzIzU3dsTWdDYk9ZWEwwTVg0YUlyNHJ1bXJDZ29VQ2EwY05pUy1kb1E1WHhIVEg1aW9JUmJCdHJjUk0tOUQ5dzh6dWprc19TOU9IdG91NkFUTW1BYk5Ndi1JM1dUTUVmVWtXQXNER2xjQlM4Zw&q=http%3A%2F%2Fzoom.us
https://od.obagg.com/
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblpZTHBEYjhzMy1vT05aWGVPSUd1WThoc3RWd3xBQ3Jtc0trU0daVzIzU3dsTWdDYk9ZWEwwTVg0YUlyNHJ1bXJDZ29VQ2EwY05pUy1kb1E1WHhIVEg1aW9JUmJCdHJjUk0tOUQ5dzh6dWprc19TOU9IdG91NkFUTW1BYk5Ndi1JM1dUTUVmVWtXQXNER2xjQlM4Zw&q=http%3A%2F%2Fzoom.us


 

Nhấp vào mục đăng ký, cho giao diện mới, Chọn ngày tháng năm sinh (của thầy/ cô 

giáo/sinh viên….18+) 

Nhấn tiếp tục ra giao diện dưới đây 

 

Nhập đúng email đã tạo tại trang web od.obagg.com (copy cho thuận tiện)  

(tại ví dụ này là zomcdnpy@invictusprep.org  ) 

Nhấn đăng ký, đăng ký thành công sẽ có dấu hiệu như hình dưới đây 

 

mailto:zomcdnpy@invictusprep.org


 

 

Công đoạn 3: 

Chuyển qua trang web od.obagg.com 

 

Kích vào dòng đầu tiên Invalid Date xuất hiện như hình dưới có chữ chào mừng… 



 

Nhấn vào nút kích hoạt tài khoản 

Sẽ tự chuyển sang trang web bên Zoom,  

 

Công đoạn 4: 

nhập đầy đủ thông tin; Nhấn tiếp tục 

(nhớ ghi lại mật khẩu trên sổ tay để nhớ; kinh nghiệm cho tháy nên đặt dễ nhớ là @Abc1234  

(đủ 8 ký tự, có đủ loại ký tự), sau này ta có quyền thay đổi lại cũng được.) 

 



 

Nhấn tiếp tục 

Tới trang mời đồng nghiệp, ta bỏ qua bước này 

 

 

Nhấn nút bỏ qua bước này 



 

Nhấn nút đến tài khoản của tôi, đến trang quản lý tài khoản cá nhân 

Lúc này thấy tên đăng nhập, mật khẩu…. Có thể sửa mật khẩu ở đây 

 



 

 

 

Khởi động Zoom lên 

 

Chọn sign in 
Nhập email mới vừa tạo:  zomcdnpy@invictusprep.org ; nhập mật khẩu khi đăng ký zoom 

Lúc này sử dụng Zoom như bình thường 

 

 

 

 

 

Có lẽ quý độc giả thích xem hướng dẫn bằng video hơn là xem file file pdf. Nhưng để tiết 

kiệm dung lượng lưu trữ nên phải dùng file pdf, mong quý độc giả thông cảm. 

 

Trong ví dụ này 
Tôi đã tạo email dùng để đăng nhập zoom:   zomcdnpy@invictusprep.org 
MK:  @….123 
Tạo id cuộc họp:  Id: 549 389 xxxx; Pass: 123456 

 
Đk từ email: vannhaquynh@gmail.com; MK vina… 

 

mailto:zomcdnpy@invictusprep.org
mailto:zomcdnpy@invictusprep.org
mailto:vannhaquynh@gmail.com

