
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN YÊN CHÂU 

 

Số: 246/UBND-VP 

V/v cung cấp tài khoản hòm thư công vụ 

(…..@sonla.gov.vn) cho cơ quan chuyên 

môn, các xã, thị trấn  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Châu, ngày 03 tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

Các cơ quan, đơn vị. 

 

Ủy ban nhân dân huyện nhận được Công văn số 147/CNTTTT ngày 

02/02/2021 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La về việc 

Thông báo tài khoản thư công vụ Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu (lần 2).  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Cung cấp bổ sung tài khoản hòm thư công vụ cho các cá nhân thuộc 

các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn 

 (Có in sao Công văn số 147/CNTTTT gửi kèm) 

 2. Các cơ quan, đơn vị đã được cấp tài khoản hòm thư công vụ thực hiện 

theo nội dung Công văn số 147/CNTTTT và Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2014 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành quy chế quản lý, sử dụng 

Hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La. 

Cập nhật thông tin hòm thư vào phần mềm Quản lý văn bản và điều hành 

VNNPT iOffice. 

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Hiệu 

trưởng các trường học chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử 

dụng hòm thư công vụ (.....@sonla.gov.vn) và phần mềm Quản lý văn bảnVNPT 

iOffice trong hoạt động công vụ. Nếu cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn; 

trường học trường hợp không sử dụng hòm thư công vụ đã được cấp làm mất 

điểm ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính của huyện thì cơ 

quan, đơn vị, cá nhân báo cáo giải trình trước Chủ tịch UBND huyện. 

Trên đây là thông báo bổ sung tài khoản và đôn đốc sử dụng hòm thư 

công vụ của Chủ tịch UBND huyện. Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan 

tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. UBND huyện; 

- Lưu: VT, VP, Đạt, 08b. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Hà Như Huệ 
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