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

bằng ứng dụng Mail có sẵn trên thiết bị iphone, ipad 

Để sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Thái Nguyên trên thiết bị iphone, ipad các 

bạn thực hiện theo các bước như sau: 

- Bước 1: Trên thiết bị iphone, ipad các bạn tìm đến mục Cài đặt (Setting)  Chọn 

mục Mail  Chọn mục Thêm tài khoản 

 

- Bước 2: Chọn mục Exchange  Mục Email nhập vào địa chỉ thư điện tử tỉnh Thái 

Nguyên (Ví dụ: huy.nq@thainguyen.gov.vn); Mục Mô tả nhập thông tin bạn muốn hiển 

thị cho tài khoản (Ví dụ: Mail thainguyen.gov.vn)  Chọn mục Tiếp  Mục Mật khẩu 

Nhập mật khẩu đăng nhập cho tài khoản  Chọn mục Tiếp 
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- Bước 3: Chọn các tính năng cần đồng bộ cho Tài khoản  Chọn mục Lưu  Chọn 

mục Số ngày đồng bộ Mail dể thay đổi khoản thời gian đồng bộ mail cho Tài khoản 

 Chọn mục Không giới hạn (Để thực hiện đồng bộ liên tục cho tài khoản) 

 

- Bước 4: Trên màn hình chính  Chọn mục Mail để truy cấp giao diện ứng dụng mail 

trên thiết bị iphone, ipad  Để kiểm tra thư đến trong mục Mail thainguyen.gov.vn 

(đã tạo ở bước 2)  Chọn mục Hộp thư đến  Để tạo mới một email trong mục Mail 

thainguyen.gov.vn (đã tạo ở bước 2)  Chọn mục có biểu tượng (ở góc dưới cùng bên 

phải) 

 



- Bước 7: Để thiết lập chế độ hiển thị, âm thanh thông báo khi có email mới  Trên 

màn hình chính chọn mục Cài đặt  Chọn mục Thông báo  Chọn mục Mail 

 

 - Bước 8: Tích chọn tại mục Cho phép thông báo  

+ Kích hoạt chế độ: Hiển thị trong T.tâm T.báo 

+ Âm thanh: chọn âm thanh thông báo mà bạn muốn 

+ Kích hoạt chế độ: Biểu tượng Ư.dụng Phù hiệu 

+ Kích hoạt chế độ: Hiển thị trên Màn Hình Khóa 

+ Chọn kiểu cảnh báo khi mở khóa 

 


