
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN TỰ ĐỔI MẬT KHẨU 

Phần 1: Bổ sung thông tin bảo mật để khôi phục mật khẩu tài khoản 

Bước 1: Nhập địa chỉ đăng nhập mail vào thanh địa chỉ của trình duyệt như hình 1; hoặc 

đăng nhập vào thư viện; cổng thông tin sinh viên trên trang daotao.hup.edu.vn đều được 

chuyển đến trang yêu cầu bổ sung thông tin: 

 

Hình 1 

- (1): Nhập địa chỉ mail.hup.edu.vn vào thanh địa chỉ của trình duyệt 

Bước 2: Đăng nhập địa chỉ email như hình 2: 

 

Hình 2 

- (1): Nhập tên hòm thư 

- (2): Chọn “Tiếp theo” 

Bước 3: Nhập mật khẩu hòm thư như hình 3: 



 

Hình 3 

- (1): Nhập mật khẩu hòm thư 

- (2): Chọn “Đăng nhập” 

Bước 4: Bổ sung thông tin bắt buộc như hình 4:  

 

Hình 4 

- (1): Chọn “Tiếp theo” để bổ sung thông tin bảo mật để phục hồi tài khoản 

Bước 5: Nhập thông tin bổ sung như hình 5: 



 

Hình 5 

- (1): Chọn “Thiết lập ngay bây giờ” bổ sung số điện thoại. 

- (2): Chọn “Thiết lập ngay bây giờ” bổ sung email. 

Bước 6_1: Nhập các thông tin bổ sung số điện thoại như hình 6: 

 

Hình 6 

- (1): Chọn mã Vùng/Quốc gia 

- (2): Nhập số điện thoại để gửi mã xác thực 

- (3): Chọn “nhắn tin cho tôi” nếu muốn gửi mã xác thực bằng tin nhắn 

- (4): Chọn “Gọi tôi” nếu muốn nghe mã xác thực 

Bước 6_2: Nhập mã xác thực đã được gửi đến số điện thoại vừa nhập 



 

Hình 7 

- (1): Nhập mã xác thực đã được gửi hoặc gọi đến số điện thoại vừa nhập 

- (2): Chọn “kiểm chứng” 

Bước 7_1: Nhập các thông tin bổ sung email như hình 8:   

 

Hình 8 

- (1): Nhập email xác thực không cùng hệ thống với email cần khôi phục mật khẩu. 

- (2): Chọn “email tôi”. 

Bước 7_2: Nhập mã xác thực đã được gửi đến email bổ sung vừa nhập như hình 9 



 

Hình 9 

- (1): Nhập mã xác thực được gửi đến email bổ sung 

- (2): Chọn “kiểm chứng” 

 

Bước 8: Kết thúc quá trình bổ sung thông tin bảo mật 

 

Hình 10 

- (1): Chọn “hoàn tất” kết thúc quá trình bổ sung thông tin bảo mật để khôi phục tài khoản. 

Phần 2: Tự đổi mật khẩu tài khoản 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản hòm thư như hình 1: 



 

Hình 1 

- (1): Nhập tên hòm thư 

- (2): Chọn “Tiếp theo” 

Bước 2: Chọn “Tôi đã quên mật khẩu ” như hình 2: 

 

Hình 2 

- (1): Chọn “Tôi đã quên mật khẩu” 

Bước 3: Nhập thông tin như hình 3: 



 

Hình 3 

- (1): Các dãy ký tự cần xác minh, nếu muốn nhập dãy ký tự khác chọn biểu tượng để thay 

dãy ký tự khác. 

- (2): Nhập dãy ký tự  

- (3): Chọn “Tiếp theo” 

Thực hiện các bước 4 hoặc 5 để nhận mã kiểm chứng. 

Bước 4_1: Nhập email để xác thực mã kiểm chứng như hình 4 



 

Hình 4 

- (1): Chọn “Email đến email thay thế của tôi” 

- (2): Chọn “Email” 

Bước 4_2: Nhập mã xác thực được gửi đến email bổ sung như hình 5 

 

Hình 5 

- (1): Nhập mã xác thực được gửi đến email bổ sung 

- (2): Chọn “Tiếp theo” 



Bước 5_1: Nhập số điện thoại để xác thực như hình 6: 

 

Hình 6 

- (1): Nhập số điện thoại đã bổ sung 

- (2): Chọn “Nhắn tin” 

Bước 5_2: Nhập mã xác thực như hình 7: 

 

Hình 7 

- (1): Nhập mã xác thực đã được gửi đến số điện thoại bổ sung 

- (2): Chọn “Tiếp theo” 

Bước 6: Nhập mật khẩu mới như hình 8: 



 

Hình 8 

- (1): Nhập mật khẩu mới 

- (2): Nhập lại mật khẩu mới 

- (3): Chọn “Hoàn tất” 

- Lưu ý: Mật khẩu phải đủ mạnh và theo hướng dẫn của mục (4) 

Bước 7: Hoàn tất quá trình tự đổi mật khẩu. 

 

 


