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VĂN PHÒNG UBND  
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TRUNG TÂM TIN HỌC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2012 

Số: 04/TTTH-VP 
V/v nâng cấp Hệ thống Thư điện tử TP  

 

 
 

Kính gửi:   
   - Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố Hà Nội; 
   - UBND các quận, huyện, thị xã. 

 
Căn cứ Quyết định số 2323/QĐ-UB ngày 17/5/2006 của UBND Thành phố Hà 

Nội về việc ban hành quy định quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử của Thành phố 
Hà Nội; Thực hiện nhiệm vụ quản lý, duy trì Hệ thống Thư điện tử thành phố Hà Nội;  
Để công tác bảo mật, an toàn thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo điều hành của Lãnh 
đạo UBND Thành phố trên Hệ thống Thư điện tử của Thành phố Hà Nội được nâng 
cao, đầu năm 2012 Trung tâm tin học Thành phố đã tổ chức thực hiện nâng cấp Hệ 
thống Thư điện tử thành phố Hà Nội.  

Vì vậy, kể từ ngày 15/02/2012 toàn bộ các hòm thư điện tử được cấp trên Hệ 
thống Thư điện tử thành phố Hà Nội khi vào khai thác, sử dụng sẽ có thay đổi như sau: 

1. Địa chỉ trang web khai thác sử dụng hòm thư điện tử thay đổi thành 
https://mail.hanoi.gov.vn (Khi người sử dụng dùng địa chỉ trang web cũ là 
http://mail.hanoi.gov.vn sẽ tự động chuyển sang địa chỉ trang web mới 
https://mail.hanoi.gov.vn) 

2. Khi vào khai thác, sử dụng lần đầu trên địa chỉ trang web mới 
https://mail.hanoi.gov.vn, người sử dụng phải thực hiện một số thao tác theo hướng 
dẫn được gửi kèm. 

Để Hệ thống Thư điện tử thành phố Hà Nội tiếp tục phục vụ tốt nhu cầu khai thác, 
sử dụng trong hoạt động giao dịch hành chính điện tử trong Thành phố, Trung tâm Tin 
học Thành phố kính đề nghị các cơ quan thông báo đến các cán bộ, công chức, viên 
chức đã được cấp hòm thư điện tử trên Hệ thống Thư điện tử Thành phố Hà Nội về tình 
hình thay đổi ở trên để biết, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:                                                   GIÁM ĐỐC         
- Như trên;                                                        

        - Đ/c Vũ Hồng Khanh PCT; 
- Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc PCT; 
- Các Đ/c CPVP; 
- Các phòng, ban, trung tâm thuộc VP; 
- Lưu: TTTH,                                                                         
                                                                      Lê Tự Lực 

 
 

Để 
báo 
cáo 
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Lưu ý khi sử dụng trang web mail.hanoi.gov.vn trên Internet Explorer(IE) 
Mở trang web https://mail.hanoi.gov.vn, trên màn hình IE xuất hiện như hình dưới 

 
 Bấm “Continue to this website (not recommended)” 
 Internet Explorer chuyển tới trang đăng nhập, đăng nhập và sử dụng mail như bình thường. 

 
Lưu ý khi sử dụng trang web mail.hanoi.gov.vn trên Firefox 
Mở trang web https://mail.hanoi.gov.vn, trên màn hình Firefox xuất hiện như hình dưới 
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 Bấm “I Understand the Risks”, Firefox chuyển tới màn hình sau:  

 
 Bấm “Add Exception …”, Firefox mở màn hình sau 
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 Bấm “Confirm Security Exception”, Firefox mở trang đăng nhập 
 Đăng nhập và sử dụng như bình thường. 

 
 


