
HƯỚNG DẪN 

LẤY LẠI MẬT KHẨU E-MAIL HỘP THƯ HUMG  

 

Bài trước tôi đã hướng dẫn người dùng cập nhật số điện thoại, e-mail khác phục vụ 

cho việc lấy lại mật khẩu đã bị quên, bài này tôi hướng dẫn người dùng có thể tự lấy 

lại mật khẩu tài khoản hộp thư điện tử HUMG thông qua số điện thoại hoặc e-mail đã 

cập nhật ở bài trước.  

Truy nhập địa chỉ: mail.humg.edu.vn hoặc từ Hộp thư điện tử trên cổng thông tin 

điện tử (humg.edu.vn) của Trường. Giao diện đăng nhập mới xuất hiện. 

 

Sau đó nhập đầy đủ thông tin địa chỉ hộp thư cá nhân như trên rồi chọn “Tiếp theo” 

 

Nhập mật khẩu trước đó rồi chọn nút “Đăng nhập” 



 

Cửa thông báo Email hoặc mật khẩu của bạn không chính xác. Người dùng bấm chọn 

link “đặt lại mật khẩu ngay” hoặc link “Tôi đã quên mật khẩu” 

 

Cửa sổ mới yêu cầu nhập ID người dùng: VD: abc@humg.edu.vn đối với cán bộ và 

xxx@student.humg.edu.vn đối với sinh viên (xxx: là Mã sinh viên). Tiếp theo ta nhập 

các ký tự trong hình hoặc các từ trong âm thanh khi bấm vào hình cái loa (phân biệt 

chữ hoa, chữ thường) rồi chọn nút “Tiếp theo”, một cửa sổ mới chuyển sang mục 

kiểm chứng người dùng. 
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Bài trước chúng ta chọn kiểm chứng là số điện thoại thì bước kiểm chứng yêu cầu 

người dùng nhập số điện thoại trước đó, nếu chúng ta chọn kiểm chứng qua email thì 

hội thoại yêu cầu nhập địa chỉ email mà ta nhập trước đó rồi chọn “Nhắn tin” qua điện 

thoại hoặc “Gửi” mã kiểm chứng qua e-mail. 

 

Nhập mã kiểm chứng mà bạn nhận được qua tin nhắn hoặc qua email rồi bấm chọn 

nút “Tiếp theo” 



 

Cửa sổ tạo mật khẩu mới cho phép chúng ta đặt lại mật khẩu mới (Lưu ý: Mật khẩu 

mới phải khác mật khẩu cũ, không chứa tên người dùng, phải có tối thiểu 8 ký tự bao 

gồm: chữ hoa, chữ thường và số) 

 

 

Sau khi đặt lại mật khẩu thành công ta chọn “bấm vào đây” để trở về màn hình đăng 

nhập và đăng nhập bằng mật khẩu mới vừa tạo.  

 



 

 

Mọi vướng mắc xin liên liên hệ số điện thoại: 024.221 992 73 hoặc 0904622128 

Trân trọng! 


