
UBND TỈNH PHÚ THỌ

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số:      /STTTT-CNTT

V/v hướng dẫn truy cập hệ thống

thư điện tử tỉnh Phú Thọ sau khi nâng cấp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Phú Thọ, ngày    tháng 11 năm 2015

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, thành, thị.

Căn cứ Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 16/01/2015 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh 

Phú Thọ năm 2015; Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành nâng cấp hệ 

thống thư điện tử tỉnh và tích hợp chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan 

hành chính nhà nước trên hệ thống thư điện tử. Sau khi thực hiện các công việc 

trên, việc truy cập hệ thống thư điện tử tỉnh trên các trình duyệt khác nhau có 

một vài thay đổi. Sở Thông tin và Truyền thông thông báo và hướng dẫn các cơ 

quan, đơn vị sử dụng (có phụ lục kèm theo).

Trong quá trình triển khai, sử dụng theo hướng dẫn còn có vướng mắc, đề 

nghị các đơn vị liên hệ Phòng Quản lý Công nghệ Thông tin theo số điện thoại:

02103.813928 và có thể tải bản mềm hướng dẫn trên trang thông tin điện tử của 

sở tại địa chỉ: http://stttt.phutho.gov.vn

Nơi nhận:
- Như trên;

- GĐ, các P.GĐ sở;

- TTCGTĐT;
- Lưu: VT, P.CNTT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Việt

http://stttt.phutho.gov.vn/


Phụ lục: Hướng dẫn truy cập vào hệ thống thư điện tử tỉnh Phú Thọ

(Ban hành kèm theo Công văn số          /STTTT-CNTT ngày        /11/2015

của Sở Thông tin và Truyền thông)

1. Sử dụng với trình duyệt Internet Explorer (IE):

- Mở trình duyệt Internet Explorer, sau đó đánh địa chỉ và làm theo hình hướng 

dẫn sau: http://mail.phutho.gov.vn/ hoặc  https://mail.phutho.gov.vn/owa

https://mail.phutho.gov.vn/owa


2. Sử dụng với trình duyệt Firefox:

- Mở trình duyệt Web Mozilla Firefox, sau đó đánh địa chỉ và làm theo hình 

hướng dẫn sau: http://mail.phutho.gov.vn/ hoặc  https://mail.phutho.gov.vn/owa

http://mail.phutho.gov.vn/
https://mail.phutho.gov.vn/owa


3. Sử dụng với trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc:

- Mở trình duyệt Web Chrome hoặc Cốc Cốc, sau đó đánh địa chỉ sau: 

http://mail.phutho.gov.vn/ hoặc  https://mail.phutho.gov.vn/owa . Sau đó làm theo 

hướng dẫn:

http://mail.phutho.gov.vn/
https://mail.phutho.gov.vn/owa



