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I. SỬ DỤNG HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CANTHO.GOV.VN QUA GIAO DIỆN WEB
Hệ thống thư điện tử cantho.gov.vn cung cấp giao diện trên web hỗ trợ người dùng
đăng nhập và sử dụng tất cả các chức năng như xem, gửi, nhận mail, đính kèm tệp cũng như
tải về...
Yêu cầu người dùng sử dụng các phần mềm duyệt web Mozilla Firefox, Google
Chrome, Cốc Cốc, Internet Explorer (version 8 trở lên).
Mở trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ: mail.cantho.gov.vn

- Giao diện làm việc sau khi đăng nhập thành công.
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1. Gửi thư mới
- Giao diện chính sau khi đăng nhập được chia ra 3 khu vực.

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

- Khu vực 1: Cột bên trái của cửa sổ làm việc bao gồm các nút thực thi chức năng cơ bản như
:
+ Thư mới: Soạn thư mới
+ Hộp thư đến : Chứa các thư đã nhận.
+ Bản nháp: Chứa các thư đã soạn nhưng chưa gửi đi
+ Mục đã gửi: Chứa các thư đã được gửi.
+ Mục đã xóa bỏ: Chứa các thư đã xóa.
- Khu vực 2: Cột giữa của cửa sổ làm việc bao gồm các chức năng cơ bản như :
+ Xem nhanh chủ đề thư và người gửi.
+ Tìm kiếm thư có trong hộp thư.
+ Menu nằm ngang phía trên khu vực này là menu thực thi: Xem tất cả thư, các thư chưa
đọc, các công cụ hỗ trợ sắp xếp thư
…
- Khu vực 3: Cột bên phải của cửa sổ làm việc bao gồm các chức năng cơ bản như :
+ Nội dung chi tiết của thư
+ Tên người gửi
+ Các nút tắt thao tác : Trả lời thư, Chuyển tiếp thư
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- Để gửi thư mới, nhấp vào nút Thư mới

Nội dung thư

Sau đó nhập địa chỉ email cần gửi vào ô:
- Đến: ví dụ (hotro@cantho.gov.vn)
- Cc: ví dụ ctict@cantho.gov.vn (nếu muốn người dùng có địa chỉ email ctict@cantho.gov.vn
cũng nhận thư này).
- Chủ đề: Nhập chủ đề thư: ví dụ (Thông báo, mời họp….)
- Chèn – Đính kèm: Để đính kèm tệp tin hoặc văn bản muốn gửi đi.

- Xong nhấn vào nút Gửi
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2. Trả lời thư
Ở khu vực 3: cột bên phải của cửa sổ làm việc ta thấy hình trả lời thư:
- Nhấp vào
- Nhấp vào

: trả lời thư cho 1 người
: trả lời thư cho nhiều người hiện ra hình bên dưới:

Tương tự như thao tác tạo thư mới. Sau đó ta chỉ việc thay đổi nội dung thư , hay thay đổi
file đính kèm…và nhấp vào nút Gửi.
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3. Chuyển tiếp thư

Ở khu vực 3: Nhấp vào biểu tượng:

Sau đó ta chỉ việc nhập địa chỉ người nhận vào ô Đến (ví dụ: hotro@cantho.gov.vn )hoặc ô
Cc (nếu gửi cho nhiều người khác)
4. Thay đổi mật khẩu
- Đăng nhập vào hệ thống mail Cần Thơ. Vào menu Thiết đặt (
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) – Thay đổi mật khẩu

- Tiến hành đổi mật khẩu như yêu cầu của hệ thống và nhấn Lưu.

Nhập mật khẩu cũ. VD: 1234

Nhập mật khẩu mới cần đổi. VD: C@nTh0@2017!@#

Nhập mật khẩu mới cần đổi 1 lần nữa (mật khẩu phải giống ô
thứ 2): C@nTh0@2017!@#

- Yêu cầu người dùng đăng nhập và đổi lại mật khẩu trước khi sử dụng (lựa chọn mật khẩu
có tính bảo mật càng cao càng tốt (trong mật khẩu cần có: chữ thường, chữ hoa, số, ký tự đặc
biệt) ví dụ: abc!@#ABC123).
- Đăng xuất và đăng nhập lại bằng mật khẩu mới để kiểm tra lại.
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5. Thiết lập chữ ký
Chữ ký là nội dung tự động được đưa vào ở bên dưới lá thư mỗi khi gửi 1 bức thư.
Bước 1: Vào Menu Thiết đặt → Tùy Chọn

Bước 2: Vào Thiết đặt – Thư. Ngay cửa sổ thư sẽ là phần chỉnh sửa chữ ký. Sau khi đánh
chữ ký vào xong chú ý check vào menu “tự động bao gồm chữ ký của tôi trong thư tôi
gửi”. Sau đó lưu lại hoàn tất

Chữ ký

Bước 3: Sau khi lưu lại chúng ta tiến hành soạn thảo thư mới để kiểm tra . Ta có thể thấy là
chữ ký đã tự động được chèn vào nội dung của bức thư.
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6. Thay đổi ngôn ngữ
Nếu hộp thư điện tử sau khi đăng nhập vào chỉ hiển thị ngôn ngữ tiếng Anh . Ta dùng các
bước sau để chuyển hộp thư về tiếng Việt
Bước 1: Chọn Settings – Options

Bước 2: Sau khi ra trang Option chọn Setting ở cột phía bên trái cửa sổ . Chọn tiếp Regional
(phía bên phải)

Trang 10

Bước 3: Chúng ta có thể thấy tại phần Language hiện tại đang để chế độ English (United
States) . Muốn chuyển sang Tiếng Việt (Việt Nam) ta phải chọn lại . Sau đó nhấn Save để
hoàn tất
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7. Tìm kiếm địa chỉ Email
Để tìm 1 địa chỉ Email ta nhấp vào ô “Tìm kiếm thư và mọi người”
VD: ta cần tìm địa chỉ Email của bộ phận hỗ trợ, ta gõ vào ô “Tìm kiếm thư và mọi người”
là ho tro (không dấu), hệ thống sẽ hiển thị danh sách những Email có từ khóa là ho tro

Chọn

và tiến hành soạn thư mới như bình thường.
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8. Ngăn chặn thư Rác
Cách 1:
Ở chức năng này chúng ta sẽ lọc tự động hoặc thủ công những địa chỉ mail được chỉ định và
thư mục “Thư Rác”
Bước 1: Vào Menu Thiết đặt - Tùy Chọn

Bước 2: Chọn mục “Chặn hoặc Cho phép”chọn “Tự động lọc email rác”. Lúc này hệ
thống email sẽ tự động nhận dạng thư rác

Click chọn
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Tại đây ta chú ý 2 khung ở dưới
Người gửi và Người nhận An toàn: Đối với những trường hợp hệ thống nhận diện nhầm
thư rác hoặc người dùng muốn đưa 1 địa chỉ email vào danh sách ưu tiên ko bị đưa vào thư
mục Thư Rác thì chúng ta có thể điền vào đây.

Chọn

Điền email vào khung

Người gửi bị chặn: tất cả các email được điền tại đây khi nhận được đều sẽ được chuyển
đến mục Thư Rác.

Chọn

Điền email vào khung
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Cách 2: Lọc thư bằng chức năng “Tạo quy tắc hộp thư đến”
Bước 1: Vào Menu Thiết đặt - Tùy Chọn

Bước 2: Sau khi xuất hiện giao diện giao diện “Quy tắc Hộp thư đến” ta chọn “Mới” –
“Tạo quy tắc hộp thư đến”

Chọn
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Bước 3: Chọn mục cần lọc theo ý muốn. Ví dụ ở đây ta muốn xóa tất cả các thư được gởi từ
địa chỉ email “mail@yahoo.com” thì ta chọn “thư được nhận từ…” và chọn Chọn người...

Điền địa chỉ email “mail@yahoo.com” vào, chọn OK

Điền địa chỉ email vào
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Bước 4: Chọn hành động ta muốn thực hiện . Như ví dụ trên ta muốn xóa thư gởi từ
“mail@yahoo.com” thì ta chọn mục “Xóa Thư”

Bước 5: Nhấn Lưu để xác nhận
Chú ý: Ngoài chức năng lọc thư theo địa chỉ email thì ở chức năng tạo quy tắc cho hộp thư
đến có chức năng lọc thư theo chủ đề và nội dung. Cách thực hiện giống như trên.
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9. Tạo quy tắc Trả lời tự động
Bước 1: Vào Menu Thiết đặt - Tùy Chọn

Bước 2: Trong Menu tổ chức Email ta chọn mục Trả Lời Tự Động . Check vào Gửi trả lời
tự động
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10. Chuyển tiếp thư tự động sang mail khác
Bước 1: Vào Menu Thiết đặt - Tùy Chọn

Bước 2: Sau khi xuất hiện giao diện giao diện “Quy tắc Hộp thư đến” ta chọn “Mới” –
“Tạo quy tắc hộp thư đến”
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Bước 3: ở mục “Khi thư đến, và …”Chọn “Áp dụng cho tất cả thư”. Nhấn Chọn người…
để tiếp tục

Bước 5: Điền Email muốn chuyển đến vào mục “Đến”sau đó nhấn OK
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Bước 6: Kiểm tra lại và nhấn Lưu để xác nhận

11. Gửi thư theo Danh Bạ, Nhóm
11.1. Tạo danh bạ cá nhân và nhóm
Bước 1: Click vào menu Mọi người - Chọn Mới – Tạo liên hệ hoặc Tạo nhóm để tạo danh
bạ Cá Nhân hoặc danh bạ Nhóm như trong hình dưới đây

2

1

Tạo mới Danh Bạ Cá Nhân
Tạo mới Danh Bạ Nhóm
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Bước 2: Tạo mới danh bạ cá nhân ở menu Số Liên Lạc: Điền các thông tin cá nhân vào khung
soạn thảo tương ứng (chú ý phải điền tên và email). Sau khi điền xong nhấn Lưu

Bước 3: Tạo mới Nhóm . Trong menu tạo Nhóm điền Tên Nhóm và điền lần lượt các Email
vào ô Thành Viên. Mỗi email sau khi điền ta click vào nút Thêm Vào Nhóm. Sau khi điền
xong các thành viên thì nhấn Lưu và Đóng.
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11.2. Gởi thư theo Danh Bạ và Nhóm
Cách 1: Click vào Menu Danh Bạ. Chọn Danh bạ cá nhân hoặc Nhóm cần gởi thư. Click vào
Icon
sẽ xuất hiện cửa sổ soạn thảo thư có điền sẵn tên Danh bạ hoặc Nhóm, sau đó tiến
hành soạn thư như bình thường.

Cách 2: Vào mục soạn thảo thư mới như bình thường. Chọn Nút Đến…
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Sau khi xuất hiện trang Danh bạ . Chọn dấu cộng ở các liên lạc hoặc nhóm muốn gửi thư
như hình bên dưới, sau khi hoàn tất chọn OK và tiếp tục soạn thư mới bình thường. Làm
tương tự với CC và BCC.
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12. Cách gởi kèm Bcc
Tương tự như chức năng Cc. Những người nhận sẽ không thấy những người trong trường
Bcc. Ví dụ, nếu bạn gửi 1 email, Cc đến: hotro@cantho.gov.vn và Bcc:
ctict@cantho.gov.vn, thì người dùng hotro@cantho.gov.vn sẽ thấy chính mình là người
nhận email duy nhất. Trong khi đó user ctict@cantho.gov.vn có thể nhìn thấy bạn đã gửi
email Đến: hotro@cantho.gov.vn, và ctict@cantho.gov.vn.
Bước 1: Mở cửa sổ soạn thư mới - Tiến hành soạn thư bình thường – Điền vào mục đến, Cc
cần gởi và nhấp vào nút Cc để mở cửa sổ thêm Bcc
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II. SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ QUA PHẦN MỀM OUTLOOK, THUNDERBIRD,
TRÊN IOS VÀ ANDROID
1. Truy cập hộp thư điện tử cantho.gov.vn với phần mềm Microsoft Office
Outlook hoặc Mozilla Thunderbird.
Người dùng có thể sử dụng phần mềm Outlook của Microsoft Office hoặc Mozilla
Thunderbird để gửi/nhận thư điện tử cantho.gov.vn.
Ưu điểm:
- Tất cả các thư được lưu về máy, phòng tránh mất thư khi mất mật khẩu
Nhược điểm:
Cần cài đặt Outlook/Thunderbird và các thức cấu hình sử dụng thư với Outlook /
Thunderbird như sau:
1.1. Outlook
- Do Outlook được cài đặt chung với bộ Microsoft Office nên người dùng chỉ cần tìm
và khởi động phần mềm Outlook (Hướng dẫn trên Outlook 2013)
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- Giao diện khởi động Outlook 2013, chọn Next

- Chọn Next
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- Tiếp đến chọn Manual set or additional sever types và Next

- Cửa sổ tiếp theo hiện lên chọn POP or IMAP và bấm Next
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- Tiếp đến điền các thông số cấu hình email, mục Account type chọn IMAP sau đó bấm
More Settings …

1

2
3
- Chọn qua cửa sổ Outgoing Server, chọn mục My outgoing server (SMTP) requires
authentication và bấm OK
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- Tiếp tục nhấn Next, thông báo đã đăng nhập và đã gửi 1 email test thành công, bấm Close.

- Thông báo thành công, bấm Finish
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- Giao diện làm việc của Outlook sau khi đăng nhập thành công.
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1.2. Thunderbird
Tải về tại: www.mozilla.org/vi/thunderbird
- Chạy chương trình cài đặt, bấm Tiếp tục

- Bấm Tiếp tục
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- Chọn Cài đặt

- Đợi quá trình cài đặt kết thúc nhấn Hoàn thành.
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- Giao diện sau khi khởi động. Chọn mục Thiếp lập một tà khoản: trong đó chọn biểu tượng
Email

- Nhập đầy đủ thông tin như hình, chọn Tiếp tục

- Sau đó chọn Cấu hình thủ công
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- Nhập tên máy chủ, cổng, SSL, xác minh như hình bên dưới và chọn Xong

- Cửa số cảnh báo hiện lên check ô Tôi hiểu các nguy cơ và chọn Xong
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- Giao diện sau khi đăng nhập thành công.
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2. Truy cập hộp thư điện tử cantho.gov.vn trên HĐH Android.
- Chọn ứng dụng Email từ điện thoại

- Nhập thông tin tài khoản và chọn Cài đặt thủ công
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- Chọn Tài khoản IMAP

- Mục Cài đặt Server nhận nhập thông tin như hình và chọn Đăng nhập
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- Giao diện sau khi đăng nhập hoàn thành

3. Truy cập hộp thư điện tử cantho.gov.vn trên HĐH iOS.
- Chọn Cài đặt (Settings), sau đó chọn Tài khoản & Mật khẩu
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- Chọn mục Thêm tài khoản, chọn tiếp Khác

- Chọn Thêm tài khoản Mail, nhập thông tin như hình sau đó nhấn Tiếp
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- Chọn Imap, nhập thông tin như hình, chọn Tiếp

- Chọn SSL: Không, chọn Tiếp, chọn Lưu (2 lần)
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- Trở lại mục Tài khoản & Mật khẩu, chọn mục Mail Cantho và chọn tài khoản hộp thư.

- Chọn phần máy chủ thư đi SMTP, chọn tiếp smtp.cantho.gov.vn
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- Nhập thông tin như hình, SSL: Tắt, Cổng: 25, xác thực: NTLM, chọn Xong.

NTLM

- Chọn lại mục Nâng cao, nhập thông tin như hình, SSL: Tắt, Cổng: 143, chọn Tài khoản
để quay về màn hình trước, chọn Xong.

NTLM
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- Đã cài đặt hoàn tất, sau đó mở biểu tượng Mail trên điện thoại để sử dụng.
---Hết---
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