
Thông tin hỗ trợ: PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

Email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn    

PHẦN 1: HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN XÁC THỰC 

 

Bước 1: Truy cập website http://aka.ms/ssprsetup 

(Nếu xuất hiện cửa sổ “Leaving Facebook” thì chọn “Follow link”, nếu không thì tiếp 

tục thực hiện bước 2) 

 

Bước 2: Đăng nhập bằng email MSHV@student.hcmus.edu.vn 

Pass mặc định: HCMUS + 5 ký tự sau cùng của MSHV + 04 ký tự sau cùng 

của số điện thoại + @ (có giá trị trong vòng 90 ngày) 

VD: MSHV là 18C55001 và số điện thoại 0123456789 sẽ có thông tin đăng nhập 

như sau 

Email: 18C55001@student.hcmus.edu.vn 

Pass: HCMUS550016789@ 

Sau khi đăng nhập học viên phải thay đổi mật khẩu. 
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Sau khi đăng nhập, click chọn “Thiết lập ngay bây giờ” để thực hiện đăng ký thông tin 

xác thực theo yêu cầu 

 

Nhập thông tin email cá nhân (dạng gmail, yahoo…) sau đó click chọn “Email tôi” (hệ 

thống sẽ gửi Mã kiểm chứng qua email cá nhân) 

 

Đăng nhập email cá nhân để nhận MÃ KIỂM CHỨNG (xem nội dung thư có tiêu đề 

VUN-HCMUS account email verification code)
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Quay trở lại trang xác nhận thông tin và nhập Mã kiểm chứng vào ô trống, sau đó click 

chọn “Kiểm chứng” 

 

 

Sau khi hệ thống báo kiểm chứng thành công, click chọn “Hoàn tất” để kết thúc việc 

đăng ký thông tin xác thực 
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PHẦN 2: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MICROSOFT OFFICE 

Truy cập website: https://portal.office.com 

 Thông tin đăng nhập: MSHV@student.hcmus.edu.vn và mật khẩu mới 

Sau khi đăng nhập, chọn Install now để cài đặt bộ Office theo hình:  
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PHẦN 3: HƯỚNG DẪN TỰ RESET EMAIL 

(chỉ những học viên đã đăng ký thông tin xác thực ở phần 1 thì mới thực 

hiện được chức năng này) 

Truy cập website: https://portal.office.com  

Chọn “Bạn không truy cập được vào tài khoản” 

 

 

Nhập thông tin ID người dùng là MSSV@student.hcmus.edu.vn và nhập ký tự xuất hiện 

trên màn hình. Sau đó click chọn “Tiếp theo” 
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Tiếp theo chọn “Email” (hệ thống sẽ gửi Mã kiểm chứng đến email trước đó đã đăng ký 

xác thực trong phần 1) 

 

 

Đăng nhập email cá nhân để nhận MÃ KIỂM CHỨNG (xem nội dung thư có tiêu đề 

Microsoft thay mặt cho VUN-HCMUS) 
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Quay lại trang yêu cầu reset mật khẩu và nhập Mã kiểm chứng vào ô trống. Sau đó chọn 

“Tiếp theo” 

 

 

Đặt lại mật khẩu mới cho email sinh viên, sau đó chọn “Hoàn tất” (mật khẩu email sinh 

viên đã được reset) 
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