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1. ĐĂNG NHẬP TEAMS TRÊN WEBSITE (KHÔNG CẦN CÀI ĐẶT) 

Chú ý: Tài khoản đăng nhập của sinh viên sẽ được cấp theo quy định: 
- Tài khoản: masinhvien@sv.ttn.edu.vn 
- Mật khẩu: Nhà trường sẽ gửi mật khẩu của sinh viên khóa 21 qua số điện 

thoại di động. 
 Sinh viên phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình 

và lưu lại mật khẩu để sử dụng cho lần sau. 
Bước 1: Mở trình duyệt, vào trang https://office.com, nhấn nút “Đăng nhập” hoặc 
“Sign in” với tài khoản đăng nhập là: masv@sv.ttn.edu.vn và mật khẩu nhận từ 
điện thoại. 

 

Bước 3: Xác thực tài khoản: Để bảo mật thông tin, đối với tài khoản lần đầu tiên 
đăng nhập, bạn sẽ được yêu cầu xác thực tài khoản.    

Chú ý: Một số tính năng hữu ích trong Office 365 
- Sử dụng ứng dụng Outlook để gửi, nhận email 
- Sử dụng ứng dụng OneDrive để lưu tài liệu trong quá trình học tập tại trường 
- Sử dụng ứng dụng Teams để tham gia học trực tuyến 
- Sử dụng các ứng dụng văn phòng: Word, Excel, PowerPoint để hỗ trợ trong 

quá trình học tập. 
   
Bước 4: Vào MS Team học trực tuyến 
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Bước 5: Xem hướng dẫn lấy mã và tham gia lớp học ở mục 4 và 5 phía dưới 
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2. CÀI ĐẶT VÀ ĐĂNG NHẬP TEAMS TRÊN MÁY TÍNH  

Bước 1: Mở trình duyệt (trong hướng dẫn này, chúng tôi sử dụng trình duyệt 
firefox), vào trang https://teams.microsoft.com/download, nhấn nút Download 
Teams  

 

 
Bước 2: Tải file ứng dụng xuống một thư mục trên máy tính:   

 
Bước 3: Cài đặt đứng dụng vừa download 
Sau khi tải xong về máy tính, thực hiện cài đặt như sau: 
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Các bạn tiến hành cài đặt bằng cách double click (nhấn chuột trái 2 lần liên 
tiếp) vào file Teams_windows_x64.exe (hoặc Teams_windows…) 

 
 
 
 
Sau khi cài đặt thành công, tiến hành chạy ứng dụng bằng cách 
double click vào biểu tượng Microsoft Teams  
 
Màn hình đăng nhập ứng dụng Teams trên máy tính như sau: 
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3. CÀI ĐẶT VÀ ĐĂNG NHẬP TEAMS TRÊN ĐIỆN THOẠI  

Bước 1:  Vào cửa hàng ứng dụng trên 
điện thoại (App Store trên điện thoại iOS 
hoặc Google Play trên Android)    

Bước 2: Tìm kiếm Microsoft Teams. 
Nhấn nút Cài đặt và Mở sau khi đã cài 
đặt xong.   

 Bước 3: Nhấn vào biểu tượng Teams 
trên điện thoại  

 

 

  

 
  

  
 

 

Bước 4: Đăng nhập trên ứng dụng Teams trên điện thoại  
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Nhấn nút Tiếp theo  Nhấn OK để bắt đầu  Xin chúc mừng! Bạn đã cài đặt và 
đăng nhập thành công  
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4. Tham gia học online trên Microsoft Teams trên máy tính hoặc trên 
trình duyệt 
Bước 1: Tra cứu thời khóa biểu và lấy mã vào lớp 
Truy cập vào trang web của Trường với địa chỉ: https://www.ttn.edu.vn/, vào mục Thông 
báo / Thời khóa biểu / TKB sinh viên 

 
 

Nhập mã sinh viên để tra thời khóa biểu 

 
Kết quả tra cứu ở dạng như sau: 
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Bước 2: Tham gia vào lớp 
  Sau khi đăng nhập thành công và ứng dụng Microsoft Teams, chúng ta thực hiện 
vào lớp học bằng mã vào lớp bằng cách chọn Nhóm / Tham gia hoặc tạo nhóm 
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Bước 3: Tham gia học trực tuyến 
Sau khi tham gia vào lớp thành công, chúng ta căn cứ vào thời khóa biểu để vào đúng học 
phần cần học, chọn biểu tượng (máy quay phim) / Tham gia 

 
 
5. Tham gia học online trên Microsoft Teams trên điện thoại thông minh 
 

Bước 1: Mở ứng dụng Microsoft Teams trên điện thoại   
Đăng nhập tại khoản học trực tuyến đã cấp. 
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Bước 2: Tra mã vào lớp từ thời khóa biểu (Như bước 1, mục 2) 
Bước 3: Đăng nhập vào ứng dụng MS Teams trên điện thoại bằng tài khoản đã cấp, thực 
hiện vào lớp như hình bên dưới: 
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Bước 4: Sau khi tham gia vào lớp thành công, chúng ta căn cứ vào thời khóa biểu để vào 
đúng học phần cần học, chọn biểu tượng (máy quay phim) / Tham gia (như hình bên 
dưới): 

 
 

 
 
Chú ý: Chuyển ngôn ngữ trên ứng dụng Ms Teams sang tiếng Việt 
Trên máy tính: Để chuyển phần mềm Microsoft Teams sang tiếng Việt, chúng ta thực 
hiện như sau: Chọn vào mục … / Settings  
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Tìm mục Language / Chọn Tiếng Việt (Việt Nam) / Save and restart 

 


