SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
THƯ ĐIỆN TỬ (MAIL CLIENT) TRÊN
HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID VÀ IOS
https://mail.laichau.gov.vn

I. HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID
1. Giới thiệu về phần mềm mail client trong Android
Ngày nay, việc sử dụng một chiếc smart phone với đầy đủ các tính năng giải
trí, phục vụ công việc một cách hiệu quả đã trở nên rất phổ biến. Hệ điều hành
smart phone được nhiều người sử dụng nhất hiện nay là Android, được phát triển
bởi hãng Google. Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu có thể sử dụng
thông qua mail client được tích hợp sẵn trong hệ điều hành di động này.

Hình 1: Giao diện Android và phần mềm email

2. Cấu hình một tài khoản thư điện tử với Android
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Để cấu hình một tài khoản thư điện tử trên hệ điều hành Android, ta vào ứng
dụng email của hệ điều hành.

Hình 2: Cấu hình tài khoản thư điện tử

Chọn kiểu tài khoản. Ở đây, người dùng có thể sử dụng POP3 hoặc IMAP.
Lưu ý: đây là hai giao thức gửi nhận email khác nhau. Giao thức
POP3 sẽ download toàn bộ thư của người dùng về máy tính cá nhân, nếu
sau đó các thư này được xóa đi trên hệ thống thì chúng vẫn tồn tại trong
máy tính của người dùng. Giao thức IMAP sẽ hiện thị chính xác các thư hiện
có của người dùng (giống như trên giao diện web), các thư bị xóa trên hệ
thống cũng sẽ không xuất hiện trong Microsoft Outlook.
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2.1. Tài khoản POP3
Để cấu hình một tài khoản POP3, ta chọn POP3

Hình 3: Thông tin Account

Chọn cài đặt thủ công -> Tài khoản POP3

Hình 4: Chọn giao thức
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Điền các thông tin cần thiết:
Username: tên đăng nhập của người dùng
Password: mật khẩu người dùng
Tài khoản POP3: địa chỉ máy chủ POP3 của hệ thống: với hệ thống thư
điện tử công vụ tỉnh Lai Châu, ở mục này ta điền: mail.laichau.gov.vn
Port: 995. Đây là port hoạt động của dịch vụ POP3
Loại bảo mật: Chọn SSL (Chấp nhận mọi chứng chỉ)
Xóa thư từ máy chủ: Ở đây là thời gian để email lại trên máy chủ của
hệ thống. Chọn Không bao giờ nếu không muốn các thư được tải về máy bị
xóa đi trên máy chủ

Hình 5: Thông tin POP3
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Sau khi điền thông tin tài khoản cho dịch vụ POP3 (để nhận mail), tiếp
tục điền thông tin tài khoản cho dịch vụ SMTP (để gửi mail).
SMTP Server: địa chỉ máy chủ SMTP của hệ thống: Với hệ thống thư
điện tử công vụ tỉnh Lai Châu, chúng ta điền: mail.laichau.gov.vn
Cổng : 25. Đây là port hoạt động của dịch vụ SMTP
Loại bảo mật: TLS (Chấp nhận mọi chứng chỉ)
Yêu cầu xác thực để gửi email: Tích chọn

Hình 6: Thông tin SMTP
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Sau khi chọn xong, bấm Đăng nhập

Hình 7: Giao diện thư điện sau khi login thành công
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2.2. Tài khoản IMAP
Để cấu hình một tài khoản IMAP, ta chọn IMAP

Hình 8: Thông tin Account

Chọn cài đặt thủ công -> Tài khoản IMAP

Hình 9: Chọn giao thức
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Điền các thông tin cần thiết:
Username: tên đăng nhập của người dùng
Password: mật khẩu người dùng
Tài khoản IMAP: địa chỉ máy chủ IMAP của hệ thống: với hệ thống thư điện
tử công vụ tỉnh Lai Châu, ở mục này ta điền: mail.laichau.gov.vn
Port: 143. Đây là port hoạt động của dịch vụ IMAP
Loại bảo mật: Chọn TLS (Chấp nhận mọi chứng chỉ)

Hình 10: Thông tin IMAP
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Sau khi điền thông tin tài khoản cho dịch vụ IMAP (để nhận mail), tiếp tục điền
thông tin tài khoản cho dịch vụ SMTP (để gửi mail).
SMTP Server: địa chỉ máy chủ SMTP của hệ thống: Với hệ thống thư điện
tử công vụ tỉnh Lai Châu, chúng ta điền: mail.laichau.gov.vn
Cổng : 25. Đây là port hoạt động của dịch vụ SMTP
Loại bảo mật: TLS (Chấp nhận mọi chứng chỉ)
Yêu cầu xác thực để gửi email: Tích chọn

Hình 11: Thông tin SMTP
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Sau khi chọn xong, bấm Đăng nhập

Hình 12: Giao diện thư điện sau khi login thành công
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2. Gửi nhận thư điện tử qua thiết bị di động Android
2.1. Gửi thư

Hình 13: Thao tác gửi thử

Chọn hình cái bút góc dưới bên phải màn hình
Màn hình soạn thư xuất hiện, điền các thông tin
To: Địa chỉ email người nhận
Subject: Tiêu đề thư
Chọn biểu tượng
nếu muốn đính kèm
file Chọn +Cc/Bcc để thêm đồng gửi
Soạn nội dung thư, rồi bấm Gửi để thư được gửi đi
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Hình 14: Soạn thư

2.2. Nhận thư
Khi có thư được gửi đến người dùng, thư này sẽ được lưu trữ trên máy
chủ hệ thống. Tùy thuộc vào cấu hình đồng bộ mà thư này sẽ được tải về
thiết bị di động của người dùng.
Để đọc một thư, người dùng cần click vào thư đó, màn hiển thị nội dung
thư sẽ xuất hiện.
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Hình 15: Đọc thư
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II. HỆ ĐIỀU HÀNH IOS
1. Cấu hình một tài khoản thư điện tử với IOS
Để cấu hình một tài khoản thư điện tử trên hệ điều hành IOS, ta vào ứng
dụng email của hệ điều hành.
Sau khi ứng dụng được chạy, chúng ta chọn Khác

Hình 1: Chọn Khác để thêm dịch vụ mail
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Hình 2 : Đăng nhập vào hệ thống thư điện tử
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Màn hình đăng nhập hiện ra. Điền Email và Mật khẩu để đăng nhập. Sau đó ấn
Next

Hình 3 : Lựa chọn giao thức IMAP (Incoming)

Điền các thông tin cần thiết cho phần Nhận mail

Username: tên đăng nhập của người dùng
Password: mật khẩu người dùng
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Tài khoản IMAP: địa chỉ máy chủ IMAP của hệ thống: với hệ thống thư
điện tử công vụ tỉnh Lai Châu, ở mục này ta điền: mail.laichau.gov.vn

Hình 4 : Lựa chọn giao thức SMTP (Outgoing)

Sau khi điền thông tin tài khoản cho dịch vụ IMAP (để nhận mail), tiếp
tục điền thông tin tài khoản cho dịch vụ SMTP (để gửi mail).
SMTP Server: địa chỉ máy chủ SMTP của hệ thống: Với hệ thống thư
điện tử công vụ tỉnh Lai Châu, chúng ta điền: mail.laichau.gov.vn
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Bấm Next để hoàn tất

Hình 5 : Giao diện chính khi đăng nhập thành công
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2. Gửi nhận thư điện tử qua thiết bị di động IOS
2.1. Gửi thư
Để gửi một thư mới, ta chọn biểu tượng

Hình 6 : Thao tác gửi thư

Màn hình soạn thư xuất hiện, điền các thông tin
To: Địa chỉ email người nhận
Subject: Tiêu đề thư
Chọn +Cc/Bcc để thêm đồng gửi
Soạn nội dung thư, rồi bấm Send để thư được gửi đi
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Hình 7 : Soạn thư

2.2. Nhận thư
Khi có thư được gửi đến người dùng, thư này sẽ được lưu trữ trên máy chủ hệ
thống. Tùy thuộc vào cấu hình đồng bộ mà thư này sẽ được tải về thiết bị di động
của người dùng.
Để đọc một thư, người dùng cần click vào thư đó, màn hiển thị nội dung thư sẽ
xuất hiện
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Hình 8 : Đọc thư

Tại đây, người dùng có thể thực hiện các thao tác tương ứng với các nút
bấm trên menu của ứng dụng:
Trả lời
Xóa thư

: Trả lời lại thư đang đọc, với địa chỉ là người đã gửi thư cho bạn
: Xóa bức thư.

22

