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 I. Hướng dẫn đăng nhập và thay đổi mật khẩu lần đầu sử dụng 

 Bước 1: Giao diện đăng nhập hộp thư 

 Nhập vào trình duyệt web (Internet Explorer, chrome, fírefox,...) địa chỉ 

http://mail.longan.gov.vn => xuất hiện giao diện đăng nhập vào hộp thư như sau: 

 

 Bước 2: Hướng dẫn đăng nhập 

 - Người dùng nhập tên người dùng và mật khẩu vào 2 ô trống: 



 

 Bước 3: Thay đổi mật khẩu lần đầu đăng nhập sử dụng 

 - Chọn vào mục “Tùy chọn” 

 

  



- Chọn vào mục “Thay đổi mật khẩu của bạn” 

 

 - Nhập mật khẩu cũ và mới và chọn “Lưu” 

 



Lưu ý: Mật khẩu yêu cầu tối thiểu 8 ký tự, không được sử dụng các từ trùng với tên 

tài khoản ngưòi dùng, phải bao gồm các loại ký tự chữ (a,b,c,...), ký tự số (1, 2, 3,...) 

ký tự đặc biệt (@, !, $, #, *, &, %,). 

 II. Giới thiệu một số chức năng và hướng dẫn cơ bản của hộp thư 

 1. Giới thiệu chức năng và giao diện của hộp thư 

 

  

 - Các thư người dùng nhận được sẽ nằm trong Hộp thư đến; 

 - Các thư người dùng soạn nhưng gửi đi chưa được sẽ nằm trong Bản nháp; 

 - Các thư người dùng gửi đi sẽ được lưu trong Mục đã gửi; 

 - Các thư đã xóa sẽ nằm trong Mục đã xóa bỏ (người dùng có thể phục hồi thư 

đã bị xóa trong mục này). 



 

 2. Soạn thư mới: Chọn mục  



 

 - Sau đó chọn mục  

 2. Tính năng đánh đấu hộp thư gởi đã nhận, đã đọc 

 - Chọn vào mục “Hiện tùy chọn thư” 



 

 

 - Chọn vào các mục cần chọn 

 


