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1. Tổng quan Outlook 

Sau khi đăng nhập vào Office 365, bấm biểu tượng Outlook, giao diện được 

hiển thị như hình dưới đây.  

 

Hình 1: Giao diện Outlook 

 

① Cửa sổ tìm kiếm:  

Trong hộp tìm kiếm, hãy nhập nội dung 

mail hoặc tên tài khoản mail người gửi mà 

người dùng muốn tìm kiếm. 

② Danh sách thư mục gồm các thư mục cơ bản trong Outlook, các thư mục do người 

dùng tự tạo và số mail trong mỗi thư mục.  
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Các thư mục chính gồm: 

- Inbox: Chứa các thư được gửi đến 

- Drafts: Các thư nháp 

- Sent Items: Các thư được gửi đi 

- Delete Items: Các thư được xóa 

- Archive: Các thư được lưu trữ 

- Conversation History: Lịch sử trò chuyện qua skype 

for bussiness. 

- Junk Email: Các thư spam 

- Notes: Các thư được ghi chú 

 

③ Tạo thư mới hoặc soạn mail mới bằng cách bấm  

④ Danh sách các mail trên thư mục được chọn:  

Ở phiên bản Web của MS Outlook, hộp thư của người dùng sẽ được chia thành hai tab: 

- Tab Focused. Các email được sắp xếp vào tab này là những email quan trọng 

nhất và yêu cầu trả lời nhanh hơn. 

- Tab Other. Email khác được sắp xếp vào tab này để người dùng có thể xử lý với 

khi người dùng có thời gian hơn. 

Mỗi mục mail có thông tin bổ sung như:  

- Số lượng thư trong mỗi cuộc trò chuyện  

- Số thư chưa đọc 

- Biểu tượng tài liệu đính kèm, cờ, ghim bài hoặc phân loại màu được gắn cho 

mail nếu có.  

- Khi di chuột qua một mail, người dùng có thể xóa, thêm cờ hoặc thêm phân loại 

màu bằng cách bấm vào biểu tượng tương ứng.  

Ở phía trên cùng của dạng xem danh sách là bộ lọc (Filter), người dùng có thể bấm vào 

để tìm nhanh các thư theo các tiêu chí lọc mà Outlook có. 

⑤ Ngăn đọc: Mail mà người dùng chọn để đọc và trả lời được hiển thị ở ngăn này. 
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2. Tổ chức hộp thư Outlook của người dùng với các thư mục  

2.1. Các hạng mục Outlook 

Người dùng có thể sử dụng các hạng mục 

với mã màu sắc cho lá thư của mình. Ví dụ, 

người dùng có thể gán mã màu đỏ cho các 

lá thư khẩn cấp, mã màu xanh cho những thư 

mà người dùng đã sẵn sàng để thực hiện, 

hạng mục màu tím để cho các cuộc họp.... 

Người dùng sẽ muốn sử dụng nó cho hệ 

thống của riêng mình. 

Phân loại hộp thư của mình với các màu sắc 

mã hóa cho các hạng mục cho phép người 

dùng quét qua hộp thư của người dùng một 

cách nhanh chóng để quyết định sẽ làm gì 

với mỗi tin nhắn. 

Người dùng sẽ sử dụng biểu tượng hạng mục Categorize để tuỳ chỉnh và sử dụng. 

Để thêm mới hạng mục, từ menu ngang giao diện Outlook, người dùng bấm chọn 

Manage categories (giao diện quản lý hạng mục như hình bên). Sau đó, bấm chọn Add 

new category, chọn màu, điền tên hạng mục và bấm Ok để lưu lại. 

Để gán thư vào hạng mục, chọn thư cần gán, bấm chọn hạng mục từ Categories trên 

menu ngang để gán. 

2.2. Cách sử dụng thư mục  

2.2.1. Thao tác với thư mục người dùng tạo 

Bước 1. Tạo một thư mục mới 

Để tạo ra một thư mục mới trong MS Outlook, người dùng kích chuột phải vào thư mục 

cần tạo thư mục con và chọn Create new thư mục hoặc Create new subthư mục, điền 

tên thư mục và nhấn enter. 
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Hình 2: Tạo thư mục mới 

Trong ví dụ này, tôi đã tạo ra một thư mục có tên là Công Nghệ & Học Liệu. 

Bước 2. Đổi tên một thư mục người dùng tạo 

Người dùng có thể thay đổi tên của thư mục do người dùng tạo bằng cách kích chuột 

phải vào tên thư mục chọn Rename, gõ tên thư mục và nhấn phím Enter. Tên thư mục 

mới của người dùng sẽ được lưu lại. 

Bước 3. Di chuyển mail vào một thư mục 

Người dùng kích chọn mail ở thư mục cần di chuyển đi, kích chuột vào Move to, sau 

đó chọn thư mục muốn di chuyển mail đến. 
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Hình 3: Di chuyển mail  

Để xem các mail đã được di chuyển đến thư mục mới hay chưa, người dùng kích chuột 

vào thư mục vừa được chuyển đến để kiểm tra. 

Hoặc cách đơn giản hơn, người dùng kích chuột để chọn một hoặc nhiều mail, sau đó 

kéo các mail đó vào thư mục lựa chọn. 

Bước 4. Xóa một thư mục 

Khi người dùng không còn muốn sư dụng một thư mục đã tạo trước đó, hãy kích chuột 

phải vào thư mục mà người dùng muốn xóa, chọn Delete trong bảng điều 

hướng Navigation (bên trái). Sau đó xác nhận xóa bằng cách bấm nút OK để hoàn tất 

quá trình xóa thư mục. 

Chú ý: Nếu người dùng xoá một thư mục, bất kỳ lá thư nào trong thư mục đó cũng sẽ 

bị xóa. 
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2.2.2. Lưu trữ mail 

Để tổ chức hộp thư Outlook, thông thường người dùng lưu trữ hoặc xóa các thư cũ. 

Trong khi cả lưu trữ và xóa email đều đưa những lá thư ra khỏi hộp thư đến và đến một 

thư mục khác. Các thư mục đó có thể là: 

 Archive. Chuyển một lá thư đến một thư mục Archive. Thư mục Archive 

được thiết kế cho các tin nhắn cũ hơn mà người dùng dự định để lại. Khi 

người dùng lưu trữ một email, người dùng có thể dễ dàng truy xuất nó vào 

một ngày nào đó trong tương lai. 

 Delete. Chuyển một lá thư vào thư mục Deleted Items (nó trông giống như 

một thùng rác). Nếu thư mục Deleted Items rỗng, nó rất khó khăn để truy 

xuất thư. Xóa thường dành riêng cho các email mà người dùng không mong 

đợi để sử dụng trong tương lai. 

2.2.3. Hướng dẫn tạo rule cho Outlook 

Cách 1: Tạo rule bằng Create rule.. 

Bước 1: Trên hòm thư của người dùng trong Outlook, kích chuột phải vào email mà 

người dùng muốn lọc chọn Create rule… 

Bước 2: Tại đây 

Outlook sẽ nhận 

diện người gửi, 

người nhận, chủ đề 

mail. Người dùng 

bấm chọn Select 

one… để chọn thư 

mục lưu mail được 

lọc. 

 

Hình 4: Giao diện tạo Rule bằng Create rule.. 
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- Để chỉnh sửa điều kiện, thao tác, thông tin người nhận, người gửi, chủ đề mail, 

người dùng kích chuột vào thông tin đó để tùy chỉnh. Như ví dụ dưới đây, tôi 

thêm điều kiện cho chủ đề. 

 

Bước 3: Trên hộp thoại Creat rule.. người dùng bấm chọn OK để hoàn tất thao tác 

tạo rule cho Outlook.  

Cách 2: Tạo rule bằng Sweep 

Để dễ dàng di dời hay xóa tất cả các email từ một thư mục nhất định, người dùng bấm 

chọn Sweep trên menu ngang. Nội dung sweep hiển thị như hình dưới đây: 
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Sweep có các tiêu chí người dùng có thể áp dụng như: 

- Xóa hoặc lưu trữ tất cả các thư trong thư mục 

- Xóa hoặc lưu trữ tất cả các thư trong thư mục này và bất cứ thư nào được gửi 

trong thời gian tới 

- Giữ lại thư cuối cùng, phần còn lại thì xóa hoặc lưu trữ 

- Xóa hoặc lưu trữ các tin nhắn từ 10 ngày trở về trước  
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3. Các phím tắt sử dụng trong MS Outlook 

Chuyển đến Hộp thư đến: Ctrl+Shift+I 

Chuyển đến Hộp thư đi: Ctrl+Shift+O 

Chọn tài khoản để gửi thư: Ctrl+Tab (tập trung vào dòng To), sau đó nhấn phím tab 

sang nút Accounts 

Gửi: Alt+S 

Trả lời thư: Ctrl+R 

Trả lời cho tất cả người gửi: Ctrl+Shift+R 

Đánh dấu không phải thư rác: Ctrl+ Alt+J 

Hiển thị nội dung ngoài bị chặn (trong một thư): Ctrl+Shift+I 

Gửi đến một thư mục: Ctrl+Shift+S 

Kiểm tra thư mới: Ctrl+M hay F9 

Xem thư tiếp theo: Mũi tên lên 

Xem thư trước: Mũi tên xuống 

Xem hàng trên (của thư hay tiêu đề nhóm): Alt+ Mũi tên lên 

Xem hàng dưới (của thư hay tiêu đề nhóm): Alt+ Mũi tên xuống 

Soạn thư mới: Ctrl+N 

Mở thư đã nhận: Ctrl+O 

Hiển thị Sổ địa chỉ: Ctrl+Shift+B 

Chuyển đổi thư dạng HTML hay RTF sang dạng văn bản thường: Ctrl+Shift+O 

Thêm cờ cho thư: Insert 

Hiển thị cờ cho hộp thoại Follow Up: Ctrl+Shift+G 

Đánh dấu đã đọc: Ctrl+Q 

Hiển thị trình đơn hình ảnh đã tải, thay đổi thiết lập tải xuống, hay thêm người gửi vào 

Safe Senders List (Danh sách người gửi an toàn): Ctrl+Shift+W. 
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4. Cài đặt Outlook 

Để cài đặt Outlook, người dùng kích chuột vào biểu tượng cài đặt ở góc phải phía trên 

màn hình giao diện Outlook, chọn Mail để tiến hành cài đặt. 

 

4.1. Chỉnh sửa thông tin tài khoản 

Trên giao diện cài đặt Mail Outlook, người dùng kích chuột vào tab General chọn My 

account. Giao diện chỉnh sửa thông tin tài khoản như hình dưới đây: 

 

Hình 5: Chình sửa thông tin cá nhân 

Người dùng điền đầy đủ thông tin cần sửa trên form nhập, nhấn biểu tượng Save để 

hoàn thành. 
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4.2. Thay đổi giao diện mail 

Trên giao diện cài đặt Mail Outlook, người dùng kích chuột vào tab General chọn 

Change theme. Giao diện hiển thị như hình dưới đây: 

 

 

Hình 6: Thay đổi giao diện mail 

Người dùng chọn giao diện (theme) cần đổi, nhấn biểu tượng Save để hoàn thành. 
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4.3. Quản lý add-ins 

Trên giao diện cài đặt Mail Outlook, người dùng kích chuột vào tab General chọn 

Manage add-ins. Giao diện hiển thị như hình dưới đây: 

 

 

Hình 7: Giao diện quản lý add-ins 

Người dùng có thể thêm mới add-in bằng cách bấm vào biểu tượng thêm (+), bật hoặc 

tắt add-in đang có. 
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4.4. Cài đặt tự động trả lời 

Trên giao diện cài đặt Mail Outlook, người dùng kích chuột vào tab Mail/Automatic 

processing chọn Automatic replies. Giao diện hiển thị như hình dưới đây: 

 

 

Hình 8: Giao diện cài đặt mail trả lời tự động 

Khi bật chức năng tự động trả lời mail, người dùng có nhiều lựa chọn cho mail trả lời 

tự động bao gồm thời gian hoạt động, nội dung mail tự động cho người trong tổ chức 

hoặc ngoài tổ chức. 

Nhấn biểu tượng Save để hoàn thành. 
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4.5. Quản lý quy tắc 

Trên giao diện cài đặt Mail Outlook, người dùng kích chuột vào tab Mail/Automatic 

processing chọn Inbox and sweep rules. Giao diện hiển thị như hình dưới đây: 

 

 

Hình 9: Giao diện quản lý quy tắc 

Người dùng thêm, sửa, xóa, di chuyển thứ tự lên xuống các quy tắc sau đó bấm biếu 

tượng Save để lưu lại. 
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4.6. Cho phép và khóa tài khoản 

Trên giao diện cài đặt Mail Outlook, người dùng kích chuột vào tab Mail/Accounts chọn 

Block or Allow. Giao diện hiển thị như hình dưới đây: 

 

 

Hình 10: Cho phép và khóa tài khoản 

Người dùng thêm thông tin người gửi hoặc domain để ứng dụng Outlook tự động đưa 

những mail từ nguồn này sang thư mục Junk (spam) hoặc không bao giờ chuyển những 

thư này sang thư mục Junk. 

Người dùng bấm Save để lưu thông tin. 
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4.7. Chuyển tiếp đến tài khoản mail thứ 3 

Trên giao diện cài đặt Mail Outlook, người dùng kích chuột vào tab Mail/Accounts chọn 

Forwarding. Giao diện hiển thị như hình dưới đây: 

 

 

Hình 11: Chuyển tiếp đến tài khoản thứ 3 

Người dùng nhập địa chỉ email cần chuyển thư đến và bấm Save để hoàn thành. 
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4.8. Cài đặt chữ ký 

Trên giao diện cài đặt Mail Outlook, người dùng kích chuột vào tab Mail/Layout chọn 

Email signature. Giao diện hiển thị như hình dưới đây: 

 

 

Hình 12: Cài đặt chữ ký 

Người dùng nhập nội dung chữ ký, có thể chọn tự động đưa chữ ký vào mail soạn mới 

hoặc mail chuyển tiếp, trả lời. Nhấn Save để lưu lại cài đặt. 
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4.9. Cài đặt vùng đọc trên giao diện mail 

Trên giao diện cài đặt Mail Outlook, người dùng kích chuột vào tab Mail/Layout chọn 

Reading pane. Giao diện hiển thị như hình dưới đây: 

 

Hình 13: Cài đặt vùng đọc 

Người dùng có nhiều lựa chọn cho từng tiêu chí mà Outlook đưa ra: 

- Cài đặt vùng đọc ở bên phải, bên dưới hoặc ẩn đi 

- Khi chuyển đến hoặc xóa một mục thì Outlook sẽ mở mục trước hay sau đó 

- Trả lời mail ở trong vùng đọc mail hay mở cửa sổ mới 

Sau khi đăng nhập, Outlook tự động mở thư đầu tiên hay để người dùng tự chọn 

mail để đọc. 

Người dùng nhấn Save để lưu lại cài đặt. 
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4.10. Dọn dẹp thư mục mail 

Trên giao diện cài đặt Mail Outlook, người dùng kích chuột vào tab Mail chọn Clean 

up mailbox. Giao diện hiển thị như hình dưới đây: 

 

Hình 14: Dọn dẹp thư mục mail 

Giao diện này hiển thị thông tin lượng dữ liệu đang sử dụng trên tổng số dung lượng 

mà Outlook cấp. Để không xảy ra các tình trạng trục trặc cho quá trình gửi và nhận mail 

khi dung lượng đầy, người dùng sử dụng cài đặt này để xóa mail trong thư mục hiện có 

của Outlook. 

Người dùng có thể xóa tất cả các mail từ một thư mục hoặc chỉ xóa các mail trước 3 

tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng trở lại đây. 


