
 

HƯỚNG DẪN 

CHUYỂN ĐỔI GIAO DIỆN SỬ DỤNG  

TRÊN HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ TỈNH KHÁNH HÒA 

 

 

Bước 1: Mở trình duyệt web (Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge 

Chromium,…), truy cập vào địa chỉ mail.khanhhoa.gov.vn, sử dụng tài khoản đã 

được cấp để đăng nhập vào hệ thống Thư điện tử công vụ tỉnh  

 
Bước 2: Sau khi đăng nhập vào hệ thống Thư điện tử công vụ tỉnh, nhấn nút 

 ở góc trên, bên phải màn hình,  nhấn <Tùy chọn> ở danh mục chức năng bên 

dưới màn hình (phiên bản tiếng Anh là <Options>) 
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Bước 3: Trong giao diện mới xuất hiện, nhấn <Chung> ở danh mục chức 

năng bên trái màn hình (phiên bản tiếng Anh là <General>) 

 
 

Chỉnh sửa múi giờ, định dạng ngày tháng, ngôn ngữ phù hợp theo nhu cầu sử 

dụng, nhấn “Lưu” (phiên bản tiếng Anh là <Save>) để lưu lại thiết lập. 

 

Bước 4: Thay đổi mật khẩu mặc định  

Click chọn <Tài khoản của tôi> tại mục <Chung>, sau đó nhấn vào liên kết 

<Thay đổi mật khẩu của bạn>  
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Nhập mật khẩu mới, nhấn <Lưu>, sau đó tiến hành đăng xuất 

 

Bước 5: Đăng nhập lại vào Hệ thống, toàn bộ giao diện đã được chuyển sang 

tiếng Việt  
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Bước 6: Để soạn thư mới có gắn tập tin đính kèm, nhấn nút   

Nhập địa chỉ cần gửi, chủ đề và soạn nội dung. Khi thực hiện soạn thư mới, 

chọn ký hiệu tệp đính kèm trên trình soạn thư để gắn tệp.  

 

 
Hoàn tất soạn thư, nhấn nút <Gửi> 

  

 Bước 7: Kiểm tra kết quả gửi nhận 
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Kết quả Hệ thống Thư điện tử công vụ Khánh Hòa gửi thư đi Gmail bình 

thường, không bị đánh dấu thư rác 

 

 
Kết quả Gmail gửi Thư điện tử công vụ Khánh Hòa bình thường, không bị 

đánh dấu thư rác 

 


