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PHẦN III 
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG  

THƯ ĐIÊN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ 
 
1. Truy cập vào hệ thống Thư điện tử tỉnh Quảng Trị: 
1.1. Truy cập vào hệ thống: 
- Từ trình duyệt web nhập địa chỉ: mail.quangtri.gov.vn 
- Giao diện được hiển thị như hình bên dưới: 

 
(Hình 1: Giao diện ngoài) 

- NSD nhập Tài khoản và Mật khẩu truy cập vào hệ thống 
- Tiếp theo, kích chuột vào nút Đăng nhập để đăng nhập vào hệ thống 

 

 
(Hình 2: Giao diện sau khi đăng nhập vào hệ thống) 
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1.2. Đổi mật khẩu tài khoản: 

Với những tài khoản truy cập lần đầu tiên, chúng ta cần đổi mật khẩu để 
đảm bảo an toàn thông tin cho tài khoản 

1.2.1: Cách 1 

Sau khi người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống (Hình 2 )  

Để vào mục đổi mât khẩu, NSD kích vào menu Tùy chọn -> Thay đổi mật 
khẩu (giao diện đổi mật khẩu xuất hiện) 

 

 
(Hình 3: Giao diện đổi mật khẩu hệ thống) 

 

- Nhập lần lượt thông tin tài khoản thư điện tử cần đổi mật khẩu, bao gồm: 

+ Tên tài khoản: VD: lamcongtuan 

+ Mật khẩu hiện tại: (là mật khẩu hiện đang sử dụng để đăng nhập) 

+ Nhập mật khẩu mới: (mật khẩu mới có chứa tối thiểu là 8 ký tự) 

+ Xác nhận mật khẩu mới: (Nhập lại mật khẩu mới) 

+ Nhập mã capcha từ hình vào ô bên cạnh:  

+ Kích chuột vào ô Thay đổi mật khẩu 

+ Hệ thống sẽ tiến hành thay đổi mật khẩu mới  

 

(Hình 4: Giao diện đổi mật khẩu thành công) 

 + Nếu có lỗi xãy ra khi thay đổi mật khẩu, nguyên nhân có thể do chúng 
ta nhập các thông số trên bị sai, chúng ta tiến hành thực hiện lại các bước trên để 
thực hiện việc đổi mật khẩu mới cho tài khoản 

1 

2 

3 

2 
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1.2.2: Cách 2 

Người sử dụng truy cập trực tiếp đến địa chỉ: doimatkhau.quangtri.gov.vn 

 
(Hình 5: Giao diện đổi mật khẩu) 

Thực hiện các bước như trên để thay đổi mật khẩu tài khoản 

 

2. Thao tác trong mail 

 - Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ hiện lên trình điều khiển 
trong mail như sau: 
 

 
(Hình 6: Giao diện bên trong) 
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2.1. Nhận thư  

 
(Hình 7: Giao diện nhận thư) 

 
 - NSD muốn nhận thư: Kích chuột vào menu “Thư” -> “Thư đến”, kích 
chuột vào từng “Thư” để đọc nội dung 
 - NSD muốn kiểm tra các thư đã gửi: kích chuột vào  

- NSD muốn kiểm tra thư nháp: kích chuột vào  
Thư nháp là những Thư được soạn thảo nhưng chưa gửi, sau đó lưu nháp 

để gửi sau 
- NSD muốn kiểm tra thư rác: kích chuột vào  
- NSD muốn kiểm tra thùng rác: kích chuột vào  
Thùng rác chứa những Thư do NSD xóa, nếu muốn khôi phục lại những 

thư bị xóa, kích chuột phải vào thư cần khôi phục -> chọn “Di chuyển” -> 
“Thư đến” 

bức thư sẽ được khôi phục vào mục thư đến (cũng có thể Di chuyển đến 
các thư mục bất kỳ trên hệ thống) 

        
(Hình 8: Khôi phục thư đã xóa trong thùng rác) 

  

Nội dung 
thư 



Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị  

26 
 

2.2. Chức năng khi ấn chuột phải vào từng thư đến 

 Tại cửa sổ Thư đến, NSD kích chuột phải vào từng thư để thực hiện các 

tính năng sau: 

 

(Hình 9:Giao diện kích chuột phải vào từng thư đến) 

Giải thích tác dụng của từng mục: 

- “Trả lời”: Hệ thống sẽ tự động chuyển sang mục trả lời người gửi (trong 

mục soạn thư mới) có đầy đủ địa chỉ của người gửi 

- “Trả lời tất cả”: Hệ thống sẽ tự động chuyển sang mục trả lời người gửi 

(trong mục soạn thư mới) có đầy đủ địa chỉ của người gửi kể cả những 

người cùng nhận thư (CC) 

- “Chuyển tiếp”: NSD nếu muốn lấy nội dung thư này để chỉnh sửa và gửi 

cho địa chỉ email khác. 

- “Điều hướng”: chuyển điều hướng thông tin này đến một địa chỉ email 

khác 

- “Sửa như tạo mới”: lấy nội dung thư này để chỉnh sửa và gửi cho địa chỉ 

email khác. 

- “Xóa bỏ”: xóa thư, thư sẽ được chuyển vào “Thùng rác” 

-  “Đánh dấu là thư rác”: thư đến sẽ được chuyển vào mục Thư rác (sau này 

địa chỉ email này gửi vào sẽ tự động chuyển vào mục Thư rác) 

- “Di chuyển”: chuyển Thư đến thư mục cụ thể 

- “In” in nôi dung thư  

- “Đánh dấu đã đọc; Đánh dấu chưa đọc”: thể hiện trạng thái của thư đến 

- “Tạo cuộc hẹn”: tạo cuộc hẹn với người gửi, NSD có thể thêm người khác 

vào cùng cuộc hẹn (nhấn nút Đồng ý thêm người) 

Nhập đầy đủ các thông tin như: Tiêu đề, địa chỉ email người tham dự, địa 

điểm, thời gian, nội dung sau đó nhấn nút “Gửi” 
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(Hình 10: Giao diện tạo cuộc hẹn) 

 

 Người được hẹn trong cuộc hẹn sẽ nhận được thông điệp về thời gian và 

địa điểm của cuộc hẹn, có nút chấp nhận hoặc không chấp nhận. Nếu chấp nhận 

thì sẽ có thông điệp trả lời cho người hẹn biết (như hình) 
 

 
(Hình 11: Giao diện trả lời chấp nhận cuộc  hẹn) 

- Tạo công việc: Người dùng sẽ tạo công việc và lịch nhắc việc cho một 

chủ đề hay công việc cụ thể trên Thư đến; sau khi nhập đầy đủ các thông tin 

NSD nhấn chuột vào “Lưu lại”; nội dung, tên công việc được hiển thị tại mục 

“Công việc” trên thanh Menu 
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(Hình 12: Giao diện tạo công việc) 

Đúng giờ đặt lịch nhắc nhở công việc, hệ thống sẽ gửi thông điệp nhắc nhỡ công 

việc cho người dùng tại cửa sổ tiếp nhận thư, NSD có thể chọn thời gian báo lại 

hoặc giải tán thông báo 

 
-  “Chạy trong một cửa sổ riêng biệt”: Thư đến sẽ được mở ra trên một cửa 

sổ mới 

 
(Hình 13: Giao diện mở thư trên cửa sổ riêng) 
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2.3. Soạn thư mới và gửi thư 
Tại giao diện chính (Thư); NSD kích chuột vào ô “Soạn thư mới” 
 

 
(Hình 14: Soạn thư mới) 

Giao diện soạn thư như sau: 
 

 
(Hình 15:Giao diện soạn thư mới) 

- NSD nhập địa chỉ người nhận chính vào mục “Tới”; những người cùng 

nhận thư vào mục “CC” (nếu gửi cho nhiều người cùng lúc thì các địa chỉ 

nhận emai cách nhau bởi dấu phẩy 

(lamcongtuan@gmail.com,lamcongtuan@quangtri.gov.vn) 

- NSD nhập Tiêu đề thư vào ô “Chủ đề” 

- Kích vào ô  sau đó duyệt tìm đến file cần đính kèm vào thư 

điện tử cần gửi (trường hợp nếu cần đính kèm file) 

- NSD nhập Nội dung thư vào ô soạn thảo 

Sau khi nhập xong các thông tin cần thiết, NSD kích chuột vào nút “Gửi” 

để gửi email; trường hợp NSD muốn lưu lại nội dung thư để gửi sau thì 

kích chuột vào nút “Lưu bản nháp” thư sẽ được chuyển vào mục “Thư 

nháp” 

3. Thao tác trên trình đơn (menu) mail 

3.1. Sổ địa chỉ:  
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- Hiển thị ra danh sách cá nhân hoặc nhóm liên hệ: NSD vào mục “sổ địa 
chỉ” để thực hiện kiển tra, tạo mới danh bạ người dùng, giúp NSD thuận tiện 
trong việc lựa chọn tài khoản thư cần gửi nhanh nhất 

 

(Hình 16:Giao diện sổ địa chỉ) 

Tạo mới: NSD kích chuột vào “Sổ địa chỉ”  “Liên hệ mới”, nhập các 

thông tin cần thiết như, họ và tên, địa chỉ email, ….  nhấn nút “Lưu lại” 
 

 

(Hình 17:Giao diện tạo mới 01 địa chỉ email vào sổ) 

3.2. Lịch:  

- Hiển thị lịch làm việc cá nhân của mail: NSD kích chuột vào ô tam giác, 
chọn “Lịch” để tạo lịch mới 
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(Hình 18: Giao diện tạo mới 01 lĩnh vực Lịch) 

 
 
 

 
(Hình 19: Giao diện các lịch đã tạo phía bên trái) 

 

NSD kích vào mục Lịch cần hẹn thông báo (ô bên trái ); đồng thời kích 
vào ngày, tháng cần hẹn thông báo tại ô Lịch bên dưới  -> kích vào giờ cần 
hẹn thông báo ở ô bên phải  -> nhập chủ đề cuộc hẹn  (như hình dưới) 
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(Hình 20:Tạo lịch hẹn thông báo) 

 Đến giờ hẹn, hệ thống sẽ gửi thông tin đến NSD biết tại mục Thư đến 

3.3. Mục Công việc:  

 NSD tạo các công việc tại mục “Công việc”, hệ thống sẽ quản lý và nhắc 
nhở các trạng thái cho người dùng 

 NSD kích vào “Công việc” -> “Công việc mới”; nhập các thông tin cần 
thiết sau đó nhấn nút “Lưu lại” 

 

 
(Hình 20:Tạo lịch hẹn công việc) 

 

3.4. Mục Cặp tài liệu:  

Dùng để lưu trữ các file tài liệu của riêng mình. Đồng thời có thể chia sẽ 
cho các NSD khác những tài liệu này 

 Để quản lý tốt các file tài liệu, NSD cần tạo các thư mục trên Cặp tài liệu 
để lưu trữ chúng 

 NSD kích vào menu Cặp tài liệu  -> Kích chuột phải vào ô “Cặp tài liệu 
” ở bên trái -> chọn “Tạo thư mục mới ” -> Nhập tên thư mục mới cần tạo 
 

1 

2 

3 
4 
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(Hình 21:Tạo thư mục cho Cặp tài liệu) 

 

 
 

 Để tải Tập tin (File) lên thư mục, NSD kích chuột vào Thư mục cần tải tài 

liệu lên  -> Kích vào nút “Tải lên tập tin ” -> “Chọn tệp tin cần tải lên ” -

> “Đồng ý ” -> File sẽ được chuyển lên thư mục 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

(Hình 22: Tải file lên Cặp tài liệu) 
 

- Để chia sẽ thư mục cho người dùng khác: Kích chuột phải vào Thư mục 

cần chia sẽ -> “Chia sẽ thư mục” 
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Nhập địa chỉ Email người mình muốn chia sẽ thư mục vào ô Email (hình 

dưới) -> “Đồng ý” -> Thư mục này sẽ được chuyển đến người mình muốn chia 

sẽ 
 

 
NSD muốn tải File từ cặp tài liệu về máy tính: Kích chuột vào File cần tải 

-> Kích chuột vào nút “Tải xuống” để lưu về máy (NSD có thể kích chuột phải 

vào File hoặc Thư mục sau đó thực hiện các tùy chọn khác) 
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4. Kết thúc 

NSD thoát khỏi hệ thống Email trước khi rời khỏi máy tính 


