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HƯỚNG DẪN KHÔI PHỤC MẬT KHẨU DÀNH CHO SINH VIÊN 
 

PHẦN 1: KHÔI PHỤC MẬT KHẨU ELEARNING 

Bước 1: Sinh viên truy cập vào website: http://elearning.vlute.edu.vn 

Bước 2: Chọn vào mục Đăng nhập ở góc trên bên phải: 

 

Bước 3: Đăng nhập bằng tài khoản email của trường 

 

- Trường hợp đăng nhập lần đầu sẽ dùng mật khẩu mặc định cũng là địa chỉ email. 

- Trường hợp quên mật khẩu tiến hành reset lại mật khẩu theo Bước 4: 

Bước 4: Nhấp chọn Bạn quên kí danh hoặc mật khẩu: 

 

http://elearning.vlute.edu.vn/
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Bước 5: Trong ô Thư điện tử nhập địa chỉ email sinh viên (VD: 

15004131@student.vlute.edu.vn) -> TÌM KIẾM 

 

Bước 6: Truy cập vào email của trường, sinh viên sẽ nhận được email như sau: 

 

Click vào đường link trong ô màu đỏ để thực hiện đặt lại mật khẩu. 

Bước 7: Nhập Mật khẩu mới và Mật khẩu mới (lần nữa) để tiến hành đặt lại mật khẩu. 

mailto:15004131@student.vlute.edu.vn
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Nhấn  để xác nhận. 
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PHẦN 2: KHÔI PHỤC MẬT KHẨU GMAIL 

Bước 1: Sinh viên chụp hình thẻ sinh viên 
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Bước 2: Soạn thảo email với nội dung như sau và gởi về 1 trong 3 địa chỉ. 

- hoangnt@vlute.edu.vn 

- phuctnh@vlute.edu.vn 

- khoacntt@vlute.edu.vn 

 

Bước 3: Mật khẩu của sinh viên sẽ được phản hồi từ 1 đến 2 ngày qua email sinh viên đã gởi 

đến Ban quản trị. 

mailto:hoangnt@vlute.edu.vn
mailto:phuctnh@vlute.edu.vn
mailto:khoacntt@vlute.edu.vn

