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I. Đăng nhập trên giao diện Web: Coccoc, Chrome, IE, Firofox, Safari,… 

1. Đăng nhập theo địa chỉ: https://mail.tinhuybinhduong.vn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mail.tinhuybinhduong.vn/


Nhập tên và mật khẩu được cung cấp. 

 

Đăng nhập thành công. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Cấu hình Thư chưa đọc sẽ có màu đỏ, thư đã đọc sẽ có màu xám (hình dưới), mặc 

định thư chưa đọc sẽ màu đen đậm và đã đọc sẽ có màu đen bình thường. 

 

Vào mục ưu thích  Display  Mail  Sử dụng font màu đỏ 

Cấu hình hiển thị Tiếng việt thay Tiếng Pháp 

Vào Setting của trình duyệt và remove Tiếng Pháp trong Ngôn ngữ ra khỏi trình 

duyệt. 



2. Đổi mật khẩu 

Cách 1: Tại giao diện đăng nhập 

 

Tại màn hình đăng nhập, chọn Đổi mật khẩu 

Lúc này hệ thống yêu cầu bạn đăng nhập để thực hiện đổi mật khẩu. 

 



Nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới 02 lần sau đó chọn “Đổi mật khẩu” 

 

Mật khẩu đổi thành công 

Cách 2: Đăng nhập vào hệ thống 

- Mục ưu thích  Security  Đổi mật khẩu mạng 



 

- Nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới 

 



3. Tạo và gửi thư 

 

Chọn hộp thư  nhấn tạo mới 



 

Nhập địa chỉ thư đến vào ô ĐẾN (2 người nhận trở lên thì cách nhau bằng dấu “,”) 

, tiêu đề, nội dung thư. Để đính kèm thư chọn “đính kèm” ở góc dưới 

 

Chọn “Choose File” tìm đến file cần kèm  “Thêm vào danh sách” 

Chọn “Gửi thư” để gửi thư đi 



4. Chuyển tiếp, trả lời thư 

 

Như các hộp thư khác. 

5.Nhận thư đến: 

Thư chưa đọc có màu đỏ, nhấp chuột 2 cái để vào đọc thư 

 

Để tải file đính kèm, click chuôt vào góc trái bên dưới để tải file đính kèm. 



II. Cài đặt trên Outlook 2010 

 

Nhập tên, địa chỉ email, mật khẩu 



 

Chọn Next 



 



 

Account Type: Incoming server IMAP (993) hoặc POP3 (995) 

Outgoing server: 465 

Incoming mail server: mail.tinhuybinhduong.vn hoặc bdu.dcs.vn 

Outgoing mail server (SMTP): mail.tinhuybinhduong.vn hoặc bdu.dcs.vn 

Chọn “Next” 



 

Hoàn tất. 

III. Cài đặt trên Android 

Chọn thêm tài khoản mới 

 

Nhập tài khoản  Cài đặt thủ công hoặc đăng nhập 



 

Chọn POP3 hoặc IMAP 

Server nhận mail và gửi mail như sau 

Loại Server nhận mail (PORT) Server gửi mail 

(PORT) 

Ghi chú 

POP3 995 465 Sử dụng SSL/TLS 

(chấp nhận mọi 

chứng chỉ) 

IMAP 993 465 “ 



 

 

- Xác thực mail trên Android nhanh hơn trên IOS 



IV. Cài đặt trên IOS 

Bước 1: Chọn “Cài đặt”  Mật khẩu, tài khoản  Thêm tài khoản  Khác  

Thêm tài khoản mail 

Bước 2: Điền thông tin và chọn  Tiếp 

 

 

Bước 3: Người dùng chọn giao thức cài đặt IMAP hoặc POP tùy ý Tiếp 



 

Thời gian xác thực hơi lâu: khoảng 05 – 10 phút.  

Bước 4: Chọn Xong và cấu hình SMTP nâng cao để kiểm tra Cổng máy chủ thư đi 



 

Kiểm tra xem cổng và SSL máy chủ thư đi đã được bật chưa 



 

 

Bước 5: Kiểm tra cổng và SSL của máy chủ thư đến 



 

Chọn “Nâng cao” 



 

Chọn SSL và Cổng máy chủ: IMAP (993), POP (995) 

Xong. 

Đối với các thiết bị đã được cài từ trước chư chọn xác thực SSL thì bước chỉnh 

sửa thực hiện như Bước 4, 5 của mục này. 



IV. Tạo luật tự động chuyển thư đến hộp thư khác  

Tại giao diện Hộp thư chọn Công cụ --> Quy luật phía góc trái màn hình 

 

Chọn tạo luật để lọc thư (phía trên màn hình) 

 

 



Đặt tên luật 

Điều kiện: Có thể chọn nội dung thư hoặc người gửi là ai, hoặc tất cả tài liệu --> 

Thêm 

Hành động: "gửi sao chép cho", nếu muốn cho ai thì điền tên đầy đủ vào và chọn 

Thêm --> ok 

 


