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I. VỀ TÀI KHOẢN
1. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VINMEC
Bước 1: Truy cập trang Vinmec, tại mục ĐĂNG KÝ/ĐĂNG NHẬP, Quý khách chọn ĐĂNG KÝ

Bước 2: Quý khách nhập đầy đủ, chính xác các trường thông tin:

Lưu ý: Mật khẩu có độ dài ít nhất 8 ký tự, chứa đủ những loại ký tự sau: chữ thường (a-z), chữ
hoa (A-Z), số (tức là 0-9)
Bước 3: Nhấn đăng ký ngay và tiến hành xác thực tài khoản:
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Xác thực bằng email:
- Email xác thực sẽ được gửi tới email của Quý khách đã đăng ký. Vui lòng truy cập email và thực
hiện theo hướng dẫn. (1)
- Ấn vào nút Xác thực email hoặc đường dẫn để kích hoạt tài khoản. (2)
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2. HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA THÔNG TIN TÀI KHOẢN
Bước 1 – Đăng nhập tài khoản
- Quý khách di chuột tới mục ĐĂNG KÝ/ĐĂNG NHẬP trên thanh menu và ấn chọn Đăng nhập
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- Điền chính xác email và mật khẩu để đăng nhập.

Bước 2 – Truy cập vào Tài khoản của tôi
Tại thanh menu, Quý khách chọn Hồ sơ gia đình.
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Bước 3 – Điều chỉnh thông tin
- Tại trang Hồ sơ gia đình, các thông tin của Quý khách được hiển thị. Để điều chỉnh thông tin,
vui lòng ấn vào nút Sửa Thông Tin.

- Click chuột vào từng trường thông tin Quý khách muốn thay đổi để điều chỉnh.

3. HƯỚNG DẪN ĐẶT LẠI MẬT KHẨU
Trường hợp Quý khách quên mật khẩu, đừng lo lắng, Quý khách có thể dễ dàng đặt lại mật khẩu
theo các bước hướng dẫn dưới đây.
Bước 1: Chọn Quên mật khẩu
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Quý khách truy cập vào trang Đăng nhập và nhấn chọn Quên mật khẩu.

Bước 2: Nhập email đã đăng ký tài khoản
Quý khách nhập chính xác email đã sử dụng để đăng ký tài khoản và nhấn nút Gửi xác thực.
Vinmec sẽ gửi email đặt lại mật khẩu tới Quý khách. Vui lòng truy cập email và làm theo hướng
dẫn.

Bước 3: Đặt lại mật khẩu
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Sau khi nhấn vào đường dẫn (link) tại email, hệ thống sẽ dẫn Quý khách tới giao diện đặt lại mật
khẩu. Tại đây, Quý khách nhập mật khẩu mới và ấn Xác nhận để hoàn tất việc đặt lại mật khẩu.
Như vậy, Quý khách có thể truy cập tài khoản Vinmec bằng mật khẩu mới.
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