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1 Sử dụng etoken để ký và mã hóa email @monre.gov.vn trên giao diện web 

mail 

1.1 Yêu cầu và cấu hình trình duyệt IE 

1.1.1 Yêu cầu 

- Kết nối thiết bị etoken vào cổng usb của máy tính đang sử dụng 

- Trình duyệt sử dụng: Internet explorer (phiên bản 11 trở lên) 

- Bỏ chọn sử dụng phiên bản Light của Outlook Web App trong giao diện web 

đăng nhập “mail.tnmt.vn” 

- Cài đặt S/MIME tool cho IE để phục vụ ký số 

1.1.2 Cấu hình trình duyệt IE 

1.1.2.1 Cài đặt trình duyệt IE 11 trở lên 

- Kiểm tra phiên bản trình duyệt IE để đảm bảo phiên bản sử dụng từ 11 trở lên 
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- Trong trường hợp phiên bản IE nhỏ hơn 11, tiến hành cài đặt IE 11 
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1.1.2.2 Cấu hình tương thích cho cho trình duyệt IE 

- Mở trình duyệt IE > truy cập địa chỉ “mail.monre.gov.vn” > chọn “Tools” > 

“Compatibility View settings” 

 

- Nhập “monre.gov.vn” > chọn Add 
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- Chọn Close để đóng trình cửa sổ cấu hình 

 

- Hình ảnh webmail sau khi cấu hình tương thích 
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1.1.2.3 Cài đặt plugin S/MIME cho IE 

- Đăng nhập vào tài khoản email @monre.gov.vn > chọn Xem tất cả các tùy 

chọn 

 

- Chọn Thiết đặt > S/MIME > Tải xuống kiểm soát S/MIME 

 

- Chọn Run 

 

- Chọn Allow 
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- Sau khi cài đặt S/MIME, kiểm tra lại ta được kết quả như sau 

 

1.2 Ký trên web mail “mail.tnmt.vn” 

- Truy cập địa chỉ “mail.monre.gov.vn”, nhập user và password cho tài khoản 

mail monre 

 

- Soạn thư mới > chọn vào tùy chọn hêm chữ ký điện tử cho thư này” > chọn 

Gửi 
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- Nhập mật khẩu vào cửa số yêu cầu và chọn Đồng ý 

 

- Tại máy người nhận email, mở mail và chọn Nhấp vào đây để xem chữ ký số 

trên email. 
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- Biểu tượng ký số được hiện lên như hình dưới đây 

 

- Có thể chọn Thêm thông tin để xem thông tin chữ ký 
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- Thông tin chi tiết về chứng thư số của người ký được hiển thị 

 

1.3 Mã hóa email trên web mail “mail.tnmt.vn” 

- Tại máy người gửi > Soạn thư mới > chọn vào tùy chọn vào biểu tượng mã hóa  

 

- Tại máy người nhận email, mở email và chọn Nhấp vào đây để mở email đã 

được mã hóa. (Lưu ý, người nhận cần có token đã kết nối vào máy tính và nhập 

đúng mã PIN của token nếu được hỏi) 
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- Nội dung mail được hiển thị sau khi giải mã 

 

2 Sử dụng etoken để ký và mã hóa email @monre.gov.vn trên outlook 2010 

2.1 Yêu cầu chung 

- Phiên bản outlook sử dụng từ 2007 trở lên 

- Khuyến nghị cấu hình tài khoản email trên outlook sử dụng giao thức MAPI 

(Outlook Anywhere) để thuận tiện cho việc ký và mã hóa email. 

- Việc cấu hình outlook sử dụng các giao thức khác: POP3, IMAP không ảnh 

hưởng đến việc ký email, tuy nhiên sẽ gặp bất tiện nếu sử dụng mã hóa email 

do (do chứng chỉ công cộng của người nhận cần phải được thêm thủ công 

vào outlook client) 

2.2 Cấu hình tài khoản mail sử dụng giao thức Outlook Anywhere 

- Start > Control Panel 
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- Nhập Mail vào ô tìm kiếm > chọn Mail (32-bit) 
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- Chọn E-mail Accounts 

 

- Chọn New 
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- Chọn E-mail Account > chọn Next 

 

- Nhập các thông số sau và chọn Next 

o Your name: nhập tên; ví dụ “Nguyen Huyen Quang” 

o E-mail Address: nhập địa chỉ email; ví dụ  nhquang2t@monre.gov.vn 

o Password và Retype Password: nhập mật khẩu 

 

mailto:nhquang2t@monre.gov.vn
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- Sau khi cấu hình thành công sẽ chọn Finish 

 

- Trong tab Account settings ta thấy tài khoản mới được tạo 

nhquang2t@monre.gov.vn , giao thức Micrsoft Exchange. Chọn Close để đóng 

cửa sổ Account Settings 

 

  

mailto:nhquang2t@monre.gov.vn
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- Chọn Close để đóng cửa số Mail Setup 

 

- Mở Outlook và ta thấy tài khoản email nhquang2t@monre.gov.vn đã được cấu 

hình. 

 

  

mailto:nhquang2t@monre.gov.vn
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2.3 Thêm chứng chỉ số vào Outlook để phục vụ việc ký mail 

- Mở outlook > chọn File > chọn Options 

 

- Chọn Trust Center > chọn Trust Center Settings 
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- Chọn E-mail Security > chọn Settings 

 

- Nhập các thông số sau và chọn OK 

o Security Settings Name: nhập tên bất kỳ; ví dụ “Trần Ngọc Sơn” 

o Signing Certificate: chọn Choose  chọn chứng thư số để ký; ví dụ chứng 

thư số Trần Ngọc Sơn 

o Encryption Algorithm: chọn Choose > chọn chứng thư số dùng để mã 

hóa; ví dụ chứng thư số Trần Ngọc Sơn (M) 
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- Sau khi cấu hình xong, khi tạo 1 email mới, trong tab Options /Permission sẽ 

có biểu tượng ký và mã như hình dưới đây 

 

 

2.4 Ký email trên outlook (2010) 

- Tạo email > chọn Options > chọn biểu tượng ký Sign > gửi email. Lưu ý, để ký 

email, thiết bị token cần được kết nối vào máy tính người gửi và nhập mã PIN 

khi được hỏi. 
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- Người nhận nhận được email với dấu hiệu đã ký, và có thể kiểm tra thông tin 

chữ ký 

 

- Bảng dưới đây thông báo chữ ký được ký bởi tnson@monre.gov.vn và chữ ký 

đó là hợp lệ và tin tưởng 

 

2.5 Mã hóa email trên outlook (2010) 

- Tạo email > chọn Options >  chọn Encrypt > soạn nội dung email và gửi. 

mailto:tnson@monre.gov.vn
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- Người nhận muốn đọc email đã được mã hóa, cần kết nối thiết bị token vào 

máy tính và nhập mã PIN nếu được hỏi. 
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