
I. CẬP NHẬT THÔNG TIN XÁC THỰC CHO TÀI KHOẢN TEAMS 

Bước 1. Truy cập địa chỉ 

https://teams.microsoft.com/ 

Sau khi truy cập link đăng nhập của Microsoft Teams, phần mềm hiện ra khung đăng nhập như dưới. 

Nhập tài khoản và mật khẩu hiện tại. 

 

Bước 2. Sau khi đăng nhập thành công, bấm Có để duy trì đăng nhập các lần sau 

 

https://teams.microsoft.com/


 

Bước 3. Hệ thống yêu cầu cung cấp thêm thông tin (email, số điện thoại) phục vụ cho việc xác thực reset 

lại mật khẩu sau này. 

 

Bước 4. Lần lượt thực hiện xác thực với cả 2 hình thức theo yêu cầu: Điện thoại và Email 

 

 



Bước 5. Làm tương tự với như xác thực với điện thoại, hệ thống sẽ gửi 1 mã xác thực về email của bạn. 

Sau khi điền email, bấm vào nút email tôi -> đợi hệ thống gửi 1 mã 6 chữ số về email. Điền mã số đó vào 

ô xác thực, sau đó bấm vào ô Kiểm chứng. 

 

Sau khi bấm kiểm chứng, hệ thống sẽ hoàn thành việc cung cấp thông tin xác thực. Việc lấy lại mật 

khẩu về sau sẽ được thực hiện qua email hoặc số điện thoại đã xác thực. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. LẤY LẠI MẬT KHẨU TEAMS 

Bước 1. Truy cập địa chỉ 

https://teams.microsoft.com/ 

Sau khi truy cập link đăng nhập của Microsoft Teams, phần mềm hiện ra khung đăng nhập như dưới. 

Nhập tài khoản vào khung đăng nhập. 

 

Sau khi điền tài khoản, bấm vào nút Tiếp theo. Ở khung đăng nhập tiếp sau, bấm vào mục Tôi đã quên 

mật khẩu 

 

https://teams.microsoft.com/


 



Kiểm tra điện thoại nếu chọn cách xác thực bằng điện thoại, hoặc mở email nếu chọn phương thức xác 

thực bằng email để nhận mã xác thực, sau đó điền vào ô xác thực như hình dưới, sau đó bấm Tiếp theo 

 

 

 



Sau khi điền đúng mã xác thực, hệ thống sẽ chuyển sang bước thay đổi mật khẩu. Nhập mật khẩu mới 

đảm bảo nguyên tắc mật khẩu phải kết hợp cả chữ thường, chữ in hoa và chữ số (ví dụ dhcnqnA1). Nhập 

mật khẩu giống nhau ở 2 ô sau đó bấm hoàn tất.  

Sau khi bấm Hoàn tất, bạn đã hoàn thành việc khôi phục mật khẩu. 

 


