
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRA CỨU CƯỚC 
 

 
VNPT TIỀN GIANG – (073)800126 – (073)1080                                                      http://vnpt-tiengiang.com.vn 

HƯỚNG DẪN TRA CỨU CƯỚC 
ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH – GPHONE – DI ĐỘNG VINAPHONE TRẢ SAU 

Để tra cứu thông tin về cước, quý khách phải đăng nhập vào hệ thống, mục đích để bảo mật thông tin: 
- Nhập thông tin Tên đăng nhập và Mật khẩu  
- Nhập mã bảo vệ. 

 
 
Lưu ý: Sau khi Quý khách đăng nhập thành công lần đầu với Tên đăng nhập và Mật khẩu được in trên hóa đơn 
cướ, để đảm bảo tính bảo mật Quý khách nên cung cấp thêm thông tin và đổi mật khẩu, sau đó mới thực hiện 
các chức năng của hệ thống. 
Các bước thực hiện: 
 - Bước 1: Chọn câu hỏi và nhập câu trả lời, đây là bước quan trọng  dùng để xác thực khi Quý khách 
quên mật khẩu. 
 - Bước 2: Quý khách nhập mật khẩu củ, mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới. 
 - Bước 3: Hệ thống sẽ xác nhận mật khẩu củ, kiểm tra hợp lệ của mật khẩu mới (mật khẩu hợp lệ phải 
bao gồm một chuỗi từ 3 đến 12  ký tự và số). 
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 - Bước 4: Nếu mật khẩu hợp lệ, hệ thống sẽ mã hóa mật khẩu mới. Nếu mật khẩu không hợp lệ, quý 
khách thực hiện lại bước 2. 

 
 
Hệ thống sẽ yêu cầu Quý khách đăng nhập lại để kiểm tra mật khẩu mới. 

TRA CỨU CƯỚC NÓNG: 
Dùng để tra cứu cước thông tin các dịch vụ điện thoại cố định, GPhone trong tháng chưa đến kỳ phát 

hành hóa đơn. 
Các bước thực hiện: 
 - Bước 1: Quý khách nhập số điện thoại cần tra cứu (Lưu ý: Quý khách chỉ tra cứu được thông tin cước 
nóng của những số điện thoại của mình). 

- Bước 2: Nhấn vào nút “Tra cứu”, hệ thống sẽ hiển thị thông tin cước nóng của số điện thoại cần tra 
cứu. 
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TRA CƯỚC SỬ DỤNG HÀNG THÁNG 

Quý khách có thể tải bảng kê tổng hợp tiền cước viễn thông hàng tháng của tối đa 3 tháng (kể từ tháng 
phát hành hoá đơn gần nhất). Đồng thời Quý khách cũng có thể tải bảng kê tổng hợp từng máy và chi 
tiết điện đàm hàng tháng. 
Các bước thực hiện: 
 - Bước 1: Quý khách chọn tháng hóa đơn muốn xem cước chi tiết. 
 - Bước 2: Nhấn vào nút “Tra cứu”, hệ thống sẽ trả kết quả cước chi tiết tháng hóa đơn đã chọn. 
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Lưu ý: Trên giao diện cước chi tiết có thanh công cụ giúp hỗ trợ cho Quý khách cần xuất dữ liệu sang file dạng 
.pdf, .xls, .txt… Và hỗ trợ tốt cho việc in ấn. 
 

 
 
LẤY LẠI MẬT KHẨU 
 Dùng để cấp lại mật khẩu tự động cho Quý khách trong trường hợp Quý khách quên mật khẩu. 
Cách 1: Lấy mật khẩu qua tin nhắn SMS: 

- Dùng cho khách hàng là thuê bao Vinaphone trả sau của VNPT Tiền Giang. 
- Để lấy mật khẩu, Quý khách nhắn tin theo cú pháp:  

MM, gửi 8188 
Cách 2: Lấy mật khẩu thông qua trang web: 
 - Bước 1: Quý khách nhập đầy đủ thông tin. 
 - Bước 2: Nhấn vào nút “Cấp lại mật khẩu”, hệ thống sẽ xác thực thông tin, nếu đúng sẽ cấp mật khẩu 
tự động mới về cho quý khách. 
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