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THÔNG BÁO 

Về việc kích hoạt, đảm bảo an toàn thông tin 

tài khoản hộp thư điện tử (Email) HSSV khóa 16 
 

 

Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Học sinh – Sinh viên (HSSV) có 

phương tiện trao đổi thông tin, lưu trữ dữ liệu và học tập trực tuyến; vào mỗi đầu 

học kỳ năm học, Trường luôn thực hiện việc thiết lập, cấp phát tài khoản Email 

cho HSSV sử dụng phục vụ cho quá trình học tập. 

Để đảm bảo an toàn thông tin chung cho tài khoản đã được cấp phát, 

Phòng Hành chính-Quản trị (HC-QT) thông báo đến toàn thể HSSV khóa 16 

nhanh chóng thực hiện việc đăng nhập kích hoạt tài khoản, thay đổi mật khẩu 

mặc định ban đầu theo đúng quy định như sau: 

1. Quy ước tài khoản 

a. Tên người dùng (Username) 

- Tài khoản người dùng được thiết lập theo cấu trúc như sau: 

Mã số thẻ HSSV@hssv.dnbt.edu.vn 

- Trong đó, Mã số thẻ HSSV (mã sinh viên) là dãy mã số (bao gồm 07 ký 

tự số) được cấp cố định trên thẻ HSSV phục vụ trong suốt quá trình học tập, thi 

cử tại Trường. 

b. Mật khẩu (Password) 

- Mật khẩu mặc định được thiết lập ban đầu của tài khoản email là: 

hssv@123 

- Lưu ý: Để đảm bảo an toàn thông tin, hạn chế việc chiếm đoạt mật khẩu 

tài khoản; sau khi đăng nhập thành công với mật khẩu mặc định ban đầu đã 

được cấp phát, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng thay đổi mật khẩu mới trước khi 

sử dụng. Khi đó, người dùng cần thiết lập mật khẩu mới với độ dài khuyến cáo ít 

nhất từ 08 ký tự trở lên (bao gồm kết hợp cả các ký tự in hoa, ký tự thường, ký 

tự số và ký tự đặc biệt: !, @, &, $, *, …). 

2. Hướng dẫn đăng nhập, kích hoạt 

a. Bước 1: Truy cập đường dẫn đến Hộp thư HSSV. Có 02 cách truy cập: 

* Cách 1: Truy cập vào website Trường dnbt.edu.vn –> chọn menu Học 

sinh - Sinh viên –> chọn  Hộp thư HS-SV 



 

 * Cách 2: Truy cập trực tiếp trên trình duyệt Internet với địa chỉ như sau: 

mail.google.com/a/hssv.dnbt.edu.vn 

 

 b. Bước 2: Nhập tên tài khoản Email (Username) vào khung đăng nhập: 

 
c. Bước 3: Nhập mật khẩu (Password) mặc định ban đầu đã được cấp phát 

vào khung đăng nhập. 

 



 d. Bước 4: Click chọn “Tôi chấp nhận. Tiếp tục đến tài khoản của tôi” 

 

e. Bước 5: Nhập 2 lần mật khẩu mới vào khung “Thay đổi mật khẩu cho 

…@hssv.dnbt.edu.vn” --> chọn “Đổi mật khẩu” để thay đổi mật khẩu mặc 

định. 

 

3. Thời gian thực hiện: Thông báo này được áp dụng kể từ ngày ra thông 

báo. Sau ngày 15/9/2021, HSSV không có nhu cầu sử dụng hoặc chưa kích hoạt 



tài khoản Email; Phòng sẽ tiến hành tạm khóa tài khoản để đảm bảo an toàn 

thông tin chung cho hệ thống. 

4. Thông tin hỗ trợ 

Trong quá trình đăng nhập, sử dụng tài khoản Email; nếu có vướng mắc 

hoặc trở ngại, vui lòng liên hệ trực tiếp thầy Quốc tại Phòng HC-QT hoặc thông 

qua địa chỉ Email: hbquoc@dnbt.edu.vn để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời. 

Phòng HC-QT kính đề nghị các khoa chuyên môn thuộc Trường và giáo 

viên chủ nhiệm các lớp quan tâm hỗ trợ thông báo, hướng dẫn cho HSSV khóa 

16 được biết để kích hoạt tài khoản Email kịp thời để phục vụ cho quá trình học 

tập, trao đổi thông tin được hiệu quả./. 

Trân trọng thông báo ! 

Nơi nhận: 
- Ban giám hiệu (để báo cáo);           

- Các đơn vị thuộc Trường; 

- Lưu: HCQT (Quốc). 

 

TRƯỞNG PHÒNG HC-QT 

 

 

(Đã ký) 

  

Võ Minh Hoàng 
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