
HƯỚNG DẪN 
Truy cập Gửi nhận văn bản điện tử 

----- 
 

Chương trình gửi nhận văn bản điện tử (viết tắt GNVB) do Văn phòng Tỉnh 
ủy xây dựng và sử dụng trong toàn tỉnh. Được sự cho phép của Thường trực Tỉnh 
ủy, Đảng ủy Khối đã tích hợp GNVB vào Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối tại 
địa chỉ http://danguykhoibinhthuan.vn và đưa vào sử dụng từ 20/6/2019 đến nay. 

Tuy nhiên do server quá tải, Tỉnh ủy đã có sự điều chuyển server và thay đổi 
chính sách bảo mật từ ngày 20/12/2019 dẫn đến hiện nay có một số tổ chức cơ sở 
đảng không đăng nhập được chức năng Gửi nhận văn bản điện tử trên Trang 
thông tin điện tử của Đảng ủy Khối. Nay Văn phòng hướng dẫn cách xử lý và truy 
cập khai thác sử dụng có 02 cách cụ thể như sau. 

I. Cách truy cập khi đang khai thác sử dụng từ Trang thông tin điện tử 
Đảng ủy Khối. 

Bước 1. Truy cập địa chỉ http://danguykhoibinhthuan.vn thông qua trình 
duyệt chrome (hoặc trình duyệt khác) 

 

Bước 2. Thực hiện xóa bộ nhớ cache (lịch sử truy cập web trình duyệt lưu) 

- Nhấn phím tắt: Ctrl+H để bật history (lịch sử truy cập web trình duyệt lưu) 

 



- Click vào “Xóa dữ liệu duyệt web” 

 

Tại bảng Xóa dữ liệu duyệt web chọn theo tuần tự các tùy chọn như sau: 

+ Phạm vi thời gian: Chọn “Từ trước đến nay” 

+ Click chọn vô tất cả các ô vuông tùy chọn: Lịch sử duyệt web; Cookie và 
các dữ liệu trang web khác; Tệp và hình ảnh được lưu trong bộ nhớ đệm. 

+ Click vào nút “Xóa dữ liệu” để thực thi xóa bộ nhớ tạm trên trình duyệt. 

Bước 3. Chờ sau khi xóa hết dữ liệu tắt toàn bộ trình duyệt web đang mở. 

Bước 4. Mở trình duyệt web lên truy cập Trang thông tin điện tử Đảng ủy 
Khối lại. 

 



Bước 5. Click truy cập “Gửi nhận văn bản điện tử” có trên Trang thông tin 
điện tử của Đảng ủy Khối để sử dụng thì lúc này trình duyệt web sẽ mở ra thêm 01 
tab mới và chạy độc lập tới Chương trình gửi nhận văn bản điện tử tại địa chỉ 
http://gnvb.binhthuancpv.org.vn. Lúc này các đồng chí đăng nhập theo tài khoản 
đang sử dụng truy cập khai thác văn bản bình thường. 

 

 

Ưu điểm cách này sau khi xử lý là chúng ta vẫn truy cập Trang thông tin điện 
tử Đảng ủy Khối quen thuộc trước đây để theo dõi chung toàn bộ văn bản, thông tin 
lãnh chỉ đạo, tin tức hoạt động, sổ tay điện tử của Đảng ủy Khối. 

II. Cách truy cập trực tiếp thông qua trang Gửi nhận văn bản điện tử của 
Tỉnh ủy. 

Mở trình duyệt web lên và truy cập địa chỉ http://gnvb.binhthuancpv.org.vn 

Ưu điểm cách này: Không cần phải tao tác xử lý lỗi bộ nhớ lịch sử trình duyệt 
web như ở cách xử lý ở phần I. 

Hạn chế: Các đồng chí phải nhớ thêm 01 địa chỉ trang web mới. 

 

Cảm ơn các đồng chí đã quan tâm khai thác sử dụng, mọi khó khăn, vướng 
mắc các đồng chí phản ánh kịp thời về Văn phòng để kịp thời hỗ trợ. 


