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1 – ĐĂNG KÝ
Nhấp vào tab “Đăng ký đầy đủ” ở góc trên bên phải của màn hình để tạo tài khoản mới.
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2 – Tạo tài khoản AWS mới
Nhấp vào “Create a new AWS Account” (Tạo tài khoản AWS mới) trên trang mới mở ra để
bắt đầu tạo tài khoản.
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3 – Tạo tài khoản mới từng bước
Để tạo tài khoản AWS mới, hãy nhấp vào tab này và điền thông tin theo từng bước.
Trước tiên, hãy điền vào từng trường theo thông tin dưới đây.
o Mật khẩu phải đáp ứng các tiêu chí sau đây
o Tối thiểu 8 ký tự
o Mật khẩu mà bạn chỉ định phải chứa tối thiểu 3 ký tự, bao gồm các ký tự: Viết hoa,
Viết thường, Số, Không phải là số ví dụ: ! @# $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] { } '
o *Mật khẩu mà bạn chỉ định không được trùng với “Tên tài khoản AWS” hoặc “Địa
chỉ e-mail”

Tạo tài khoản AWS
Đại chỉ e-mail
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Tên tài khoản AWS
Tiếp tục
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4 – Bước điền thông tin liên hệ
Trong bước tiếp theo, hãy điền thông tin liên hệ và nhấp vào “Create Account &
Continue” (Tạo tài khoản và tiếp tục).

Loại tài khoản
Cá nhân

Công việc

Họ và tên

Tên công ty

Số điện thoại

Quốc gia/Khu vực

Địa chỉ

Thành phố
Tiểu bang/Tỉnh hoặc
vùng miền
Đánh dấu hộp kiểm để thể
hiện bạn đã đọc và đồng ý
với các điều khoản của
Thỏa thuận khách hàng của
AWS

Mã bưu chính

Tạo tài khoản và tiếp tục
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5 – Bước điền thông tin thanh toán
**Vui lòng điền thông tin thanh toán để chúng tôi có thể xác minh danh tính của bạn.
Chúng tôi sẽ không tính phí nếu mức sử dụng của bạn chưa vượt quá Các giới hạn
đối với bậc miễn phí của AWS. Xem lại các câu hỏi thường gặp để biết thêm
thông tin.

Thông tin thanh toán

Số thẻ tín dụng

Ngày hết hạn của thẻ
tín dụng/ghi nợ

Tên chủ thẻ
Địa chỉ thanh toán
Sử dụng địa chỉ
liên hệ của tôi

Sử dụng địa chỉ mới
Gửi an toàn
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6 – BƯỚC XÁC THỰC QUA ĐIỆN THOẠI
AWS sẽ gọi cho bạn ngay lập thức thông qua hệ thống tự động. Khi được nhắc, hãy nhập số
gồm 4 chữ số từ trang web của AWS lên bàn phím điện thoại.

Vui lòng nhập thông tin vào bên dưới
và nhấp vào nút “Call Me Now’’ (Gọi tôi
ngay bây giờ)

Mã quốc gia/khu vực

Số điện thoại và số máy nhánh
Kiểm tra bảo mật
Nghe
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7 – BƯỚC XÁC THỰC QUA ĐIỆN THOẠI
Vui lòng trả lời cuộc gọi từ AWS và nhập số gồm 4 chữ số lên bàn phím điện thoại khi được
nhắc.
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8 – XIN CHÚC MỪNG! BẠN ĐÃ TẠO XONG TÀI KHOẢN
Xin chúc mừng, bạn đã tạo xong tài khoản. Bây giờ hãy nhấp vào nút “Continue” (Tiếp tục).
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9 – Lựa chọn gói hỗ trợ kỹ thuật
Để tiếp tục, hãy chọn một trong số các gói hỗ trợ kỹ thuật của AWS.
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10 – Bước giới thiệu về bảng điều khiển
Bây giờ bạn đã sẵn sàng kết nối với Bảng điều khiển AWS. Nhấp vào “SIGN IN TO THE CONSOLE” (ĐĂNG
NHẬP BẢNG ĐIỀU KHIỂN) ở góc trên bên phải của màn hình.
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11 – Giới thiệu về tài khoản AWS
Đăng nhập Tài khoản AWS bằng ID tài khoản hoặc bí danh tài khoản và nhấp vào “Next” (Tiếp theo).

12

12 – Giới thiệu về tài khoản AWS
Nhập mật khẩu và nhấp vào nút "Sign in" (Đăng nhập).

Mật khẩu
Đăng nhập:
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