
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG EMAIL TÊN MIỀN bacbo.edu.vn 

Để sử dụng Hệ thống Email tên miền bacbo.edu.vn thực hiện một trong 2 

cách sau: 

Cách 1: 

1. Mở Trình duyệt Web (Internet Explore, Firefox, Chrome,…), truy cập vào địa 

chỉ: http://mail.bacbo.edu.vn 

2. Nhập địa chỉ Email và Mật khẩu sau đó bấm vào Đăng nhập (nhập đầy đủ 

email, vd: phuonghv@bacbo.edu.vn) 

 

3. Hệ thống yêu cầu thay đổi mật khẩu cho lần đăng nhập đầu tiên sau đó nhập 

Mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu.  Chọn OK 

4. Sau đó sử dụng email giống như sử dụng tài khoản Gmail của  Google. 
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Cách 2: 

Bước 1: Bật POP trong Gmail: 

1. Đăng nhập vào Gmail. 

2. Nhấp Cài đặt ở đầu của bất kỳ trang Gmail nào. 

3. Nhấp Chuyển tiếp và POP/IMAP 

4. Chọn Bật POP cho tất cả thư hoặc Bật POP cho thư đến từ bây giờ trở đi. 

 

5. Chọn tác vụ bạn muốn thư Gmail của mình thực hiện sau khi chúng được truy 

cập bằng POP. 

6. Định cấu hình ứng dụng khách POP của bạn và nhấp Lưu Thay đổi. 

Bước 2: Cấu hình trên Outlook 2007 

Sau khi đã thiết lập Gmail xong, mở Outlook 2007 và vào phần Tools -> Account 

Settings… 

 



Trong phần Account Settings chọn tab E-mail và kích vào New… 

 

Cửa sổ Add New E-mail Account xuất hiện, kích vào Next 

 

Nhập toàn bộ thông tin tùy chọn Manually Configure Server và nhập vào các thông 

số chi tiết như sau: 



 Email Address: Tên đầy đủ (do bạn tự chọn) 

 Incoming Mail Server: pop.gmail.com 

 Outgoing Mail Server: smtp.gmail.com 

 User Name: Tên đầy đủ địa chỉ email  (vd: phuonghv@bacbo.edu.vn) 

 

Tiếp tục kích vào nút More Settings…, chuyển sang tab Outgoing Server và tích 

chọn vào phần My outgoing server requires authentication 

 



Chuyển tiếp sang tab Advanced và thay đổi giá trị các thông số như sau: 

 Incoming Server: 995 

 Tích chọn phần This server requires an encrypted connection (SSL) 

 Outgoing Server (SMTP): 587 

 Thay đổi phần Use the following type of encrypted connection thành Auto hoặc 

sử dụng TLS nếu vẫn có vấn đề xảy ra. 

 

Đóng cửa sổ thiết lập và thử kiểm tra xem tài khoản Gmail trên Outlook đã hoạt động 

chưa. 

---HẾT--- 

 

 

 

 

Mọi thông tin hỗ trợ liên hệ: Mr Thắng. Email: thangpd@bacbo.edu.vn; Mobile: 0936.335.118 
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