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I. SỬ DỤNG HỘP THƯ ĐIỆN TỬ PHUTHO.GOV.VN QUA 

GIAO DIỆN WEB 

    11..  GGIIỚỚII  TTHHIIỆỆUU  HHỆỆ  TTHHỐỐNNGG  TTHHƯƯ  ĐĐIIỆỆNN  TTỬỬ  TTỈỈNNHH  PPHHÚÚ  TTHHỌỌ 

1.1 Khái niệm 
 

Hệ thống thư điện tử (Email) là hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ thư 

điện tử. Email là một phương tiện thông tin rất nhanh. Nó có thể chuyển mẫu 

thông tin từ một máy nguồn tới một hay rất nhiều máy nhận trong cùng lúc. 

1.2. Giới thiệu hệ thống thư điện tử tỉnh Phú Thọ 
 

Hệ thống thư điện tử của các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ (gọi tắt là 

HTTĐT) có địa chỉ tên miền là: http://mail.phutho.gov.vn. 

Hệ thống thư điện tử phutho.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... 

• Hộp thư điện tử của tỉnh có 2 loại: 

• (1) Hộp thư cho các cơ quan Nhà nước (hộp thư công vụ): là hộp thư 

dùng chung của một cơ quan, đơn vị, được quy định đặt tên như sau: 

• tendonvi@phutho.gov.vn 

• trong đó: tendonvi là tên của đơn vị được viết tắt bằng tiếng việt không 

dấu 

• (2) Hộp thư cá nhân là hộp thư dùng riêng cho từng cán bộ, công chức, 

viên chức có tên như sau: 

• tenho.tendonvi@phutho.gov.vn 

• trong đó: tenho được đặt theo nguyên tắc tên người sử dụng viết bằng 

tiếng Việt không dấu + chữ cái của họ + chữ cái đầu của tên đệm. Trong 

trường hợp hộp thư của người sử dụng trùng với hộp thư của người khác 

đã được tạo lập trước đó thì hộp thư điện tử của người sử dụng sẽ được 

thêm số thứ tự vào sau tenho. Đối với tendonvi là tên của đơn vị được 

viết tắt bằng tiếng việt không dấu. 

Ví dụ:   huedth.stttt@phutho.gov.vn 

http://mail.phutho.gov.vn/
mailto:tendonvi@phutho.gov.vn
mailto:tenho.tendonvi@phutho.gov.vn
mailto:huedth.stttt@phutho.gov.vn
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IIII..  HHƯƯỚỚNNGG  DDẪẪNN  SSỬỬ  DDỤỤNNGG  HHỆỆ  TTHHỐỐNNGG  TTHHƯƯ  ĐĐIIỆỆNN  TTỬỬ  CCỦỦAA  TTỈỈNNHH  

  

Sử dụng hộp thư điện tử tỉnh Phú Thọ có rất nhiều trình duyệt Web. Yêu 

cầu người dùng sử dụng các phần mềm duyệt web Mozilla Firefox, Google 

Chrome, Cốc Cốc, Internet Explorer (version 8 trở lên). 

1. Cách đăng nhập 

Mở trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ: mail.phutho.gov.vn 

 

 

Giao diện làm việc sau khi đăng nhập thành công. 

 

Nhập tên người dùng và mật khẩu: 

 + Tên người dùng(User name): là tên đầu tiên của tên hộp thư (ví dụ: tên  

hộp thư là huedth.stttt@phutho.gov.vn thì tên truy cập là huedth.stttt 

 + Mật khẩu(Password): là mật khẩu của hộp thư, đối với mỗi 

hộp thư  

đều có 1 mật khẩu. Sau khi nhập tên người dùng và mật khẩu, chọn sign in. 

mailto:huedth.stttt@phutho.gov.vn
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Giao diện khi  nhập tên người dùng và mật khẩu: 

  

2. 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  mục General ở cột 

phía bên trái cửa sổ. Chọn tiếp mục Region and time Zone. 
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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 

 

 

 

 

 

3. Thay đổi mật khẩu 

- Đăng nhập vào hệ thống mail Phú Thọ . Vào mục  – chọn mục Chung 

Chọn tiếp mục tài khoản của tôi – chọn thay đổi mật khẩu 
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- Tiến hành đổi mật khẩu như yêu cầu của hệ thống và nhấn Lưu 
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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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4. Gửi thư mới 

- Giao diện chính sau khi đăng nhập được chia ra 3 khu vực: 

 

 
 

 Khu vực 1: Cột bên trái của cửa sổ làm việc bao gồm các nút thực 

thi chức năng cơ bản như: 

o Hộp thư đến : Chứa các thư đã nhận. 

o Bản nháp: Chứa các thư đã soạn nhưng chưa gửi đi 

o Mục đã gửi: Chứa các thư đã được gửi. 

o Tìm kiếm thư có trong hộp thư 

o Mục đã xóa bỏ: Chứa các thư đã xóa. 

o Ghi chú 

  Khu vực 2: Cột giữa  cửa sổ làm việc bao gồm các chức năng cơ bản 

như: 

o Thư mới: Soạn thư mới 

o Nội dung chi tiết của thư 

o Tên người gửi 

o Các nút tắt thao tác: Xóa, lưu trữ, thư rác, quét dọn… 

 Khu vực 3: Cột bên phải của cửa sổ làm việc bao gồm các chức 

năng cơ bản như: 

o Nội dung chi tiết của thư 

o Tên người gửi 
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o Trả lời thư 

 - Để gửi thư mới, nhấp vào nút  Thư mới 

 

 

 

Sau đó nhập nội dung thư và địa chỉ email cần gửi vào ô: 

 

- Đến: ví dụ (nguyenhoangphuong@phutho.gov.vn) 

- Cc: ví dụ phongdichvukythuat@phutho.gov.vn (nếu muốn người dùng có 

địa chỉ email phongdichvukythuat@phutho.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. 

 

mailto:nguyenhoangphuong@phutho.gov.vn
mailto:phongdichvukythuat@phutho.gov.vn
mailto:%20phongdichvukythuat@phutho.gov.vn
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- Xong nhấn vào nút  Gửi 
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: 

5. Trả lời thư 

 

Ở khu vực 3: chọn thư cần trả lời và click chuột vào nút lệnh   

 

  màn hình xuất hiện như sau: 

- Nhấp vào        : trả lời thư cho 1 người 

 

- Nhấp vào   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. 

6. Chuyển tiếp thư 

Ở khu vực 3: chọn thư cần chuyển tiếp và click chuột vào nút lệnh   

màn hình sẽ xuất hiện như sau: 
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Sau đó ta chỉ việc nhập địa chỉ người nhận vào ô Đến (VD: 

phongdichvukythuat@phutho.gov.vn) hoặc ô Cc (nếu gửi cho nhiều người khác) 

 

 

7. 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 Lối tắt. Xuất hiện các cửa sổ tùy chọn 

 

 

 

mailto:phongdichvukythuat@phutho.gov.vn)
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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 

 

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. 

8. Tạo quy tắc Trả lời tự động  

Bước 1: Vào Menu Thiết đặt - Tùy chọn 
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Bước 2: Trong Menu Thư ta chọn mục Trả Lời Tự Động. Check vào Gửi trả lời 

tự động 

 

 

 

9. Xóa thư:  

Sau khi đọc xong thư hoặc thư rác, nếu không muốn thư còn trong hộp thư 

đến thì thực hiện xóa thư bằng cách: phải chuột chọn  hoặc tích đánh dấu vào 

ô vuông thư cần xóa rồi chọn vào nút lệnh  

 

Kiểm trả thư đã xóa: Người dùng muốn kiểm tra lại các thư đã xóa kích chọn  

 mục đã xóa bỏ lúc này các thư đã xóa hiện ra ở cột bên phải: 
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+ Xóa hẳn kích chuột phải vào thư cần xóa, chọn ....hộp thoại hiện ra hỏi? 

Bạn có muốn xóa vĩnh viến các mục đã chọn không?/ Chọn OK. 

+ Muốn xem lại thư đã xóa...kích đúp chuột vào thư muốn xem lại. 

10. Ngăn chặn thư Rác: 

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 
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Bước 2: Vào mục chung chọn tài khoản vào mục “Chặn hoặc Cho phép”chọn  

“Tự động lọc email rác”. Lúc này hệ thống email sẽ tự động nhận dạng thư rác 
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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. 

 

Người gửi bị chặn: tất cả các email được điền tại đây khi nhận được đều 

sẽ được chuyển đến mục Thư Rác. 
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