
Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Thái Nguyên  

bằng ứng dụng Email có sẵn trên thiết bị Android 

Để sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Thái Nguyên trên thiết bị Android các bạn 

thực hiện theo các bước như sau: 

- Bước 1: Trên thiết bị Android các bạn tìm đến ứng dụng có tên Email (Đã được tích 

hợp sẵn trên các thiết bị Android)  Tại giao diện ứng dụng bạn chọn mục Bắt Đầu 

 

- Bước 2: Tại mục Địa chỉ email  Nhập vào địa chỉ thư điện tử tỉnh Thái Nguyên (Ví 

dụ: huy.nq@thainguyen.gov.vn)  Chọn mục Tiếp theo 

 

mailto:huy.nq@thainguyen.gov.vn


- Bước 3: Tại mục Mật khẩu  Nhập vào mật khẩu của tài khoản  Chọn mục Cài 

đặt thủ công. 

 

- Bước 4: Chọn mục Exchange ActiveSync Tại đây tiến hành chỉnh sửa một vài thông 

số cụ thể như sau: 

 

 

+ Mục địa chỉ email: giữ nguyên 

+ Mục miền\Tên truy cập nhập 

vào như sau: 

thainguyen.gov.vn\địa chỉ email 

(Ví dụ: thainguyen.gov.vn\huy.nq) 

+ Mục mật khẩu: giữ nguyên 

+ Mục Máy chủ: nhập vào: 

mail.thainguyen.gov.vn 

+ Tích chọn tại mục Sử dụng kết 

nối an toàn (SSl) 

 Chọn mục Tiếp theo 

 
 

 

 



- Bước 5: Hiển thị thông báo “Máy chủ mail.thainguyen.gov.vn yêu cầu…” bạn chọn 

mục OK  Tích chọn tại mục Tự động (Đẩy)  Chọn mục Tiếp theo 

 

- Bước 6: Thiết lập cách thức thông báo khi có email mới 

+ Tích chọn tại mục Phát âm thanh 

+ Chọn mục HIỂN THỊ THÊM BIỂU TƯỢNG THÔNG BÁO 

+ Tích chọn tại mục: Rung, Đèn thông báo 

+ Chọn mục: ÂM THÔNG BÁO nếu muốn thay đổi âm thanh thông báo khi nhận 

được email mới. 

Chọn mục Tiếp theo 

 



- Bước 7: Tại mục Đặt tên cho tài khoản (tùy chọn)  nhập tên bạn muốn hiển thị 

cho tài khoản. Ví dụ: Nguyễn Quang Huy  Chọn HOÀN TẤT THIẾT LẬP  Chọn 

mục Kích hoạt quản trị viên thiết bị  Bạn kéo màn hình xuống dưới  Chọn mục 

Kích hoạt quản trị viên thiết bị này 

 

- Bước 8: Quá trình đồng bộ hóa sẽ diễn ra trong vòng vài giây (Tùy thuộc vào dữ liệu 

trên tài khoản của bạn) hoàn tất quá trình cài đặt giao diện mail sẽ hiển thị như hình 

bên dưới. 

 


