
 

 

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN 

THỊ ỦY LA GI 

* 

Số 1812-CV/TU 

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

      La Gi, ngày 29  tháng 7 năm 2019 

V/v triển khai, sử dụng phần mềm  

gửi, nhận văn bản trên mạng Internet. 
 

 

 

                                                 Kính gửi:                                                                                                                                           

                         

      
 

 
 

- Ủy ban nhân dân thị xã, 

- Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, 

- Các ban, Văn phòng Thị ủy, 

- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính 

trị - xã hội thị xã, 

- Các phòng, ban, ngành thị xã, 

- Các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Đồn Biên phòng Phước Lộc, 

- Các đồng chí Thị ủy viên. 

  Căn cứ Quy định số 269-QĐ/TW, ngày 25/11/2014 của Ban Chấp hành 

Trung ương về thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan Đảng; 

  Căn cứ Công văn số 2741-CV/VPTU, ngày 11/4/2019 của Văn phòng Tỉnh 

ủy về việc tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm gửi nhận văn bản trên Internet; 

theo đó, Văn phòng Tỉnh ủy đã chính thức đưa phần mềm gửi nhận văn bản trên 

Internet (gọi tắt là phần mềm của Tỉnh ủy) vào sử dụng gửi nhận văn bản từ ngày 

01/5/2019 theo Hướng dẫn số 19-HD/VPTW, ngày 19/01/2019 của Văn phòng 

Trung ương Đảng về xây dựng phần mềm gửi nhận văn bản trên mạng Internet của 

các tỉnh ủy, thành ủy; 

 Căn cứ Công văn số 2972-CV/VPTU, ngày 08/7/2019 của Văn phòng Tỉnh 

ủy về việc kết nối mạng Internet cấp xã. 

 Thời gian qua, việc gửi, nhận văn bản trên hệ thống mail công vụ của Thị ủy 

La Gi được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện và đạt nhiều hiệu quả trong 

thực hiện nhiệm vụ.  Để thống nhất trong khai thác, sử dụng các phần mềm gửi, 

nhận văn bản giữa Thị ủy và Ủy ban nhân dân thị xã, phát huy được tính hiệu quả 

trong ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm các quy định của Đảng, Nhà nước.  

  Theo đó, từ ngày 05/8/2019 phần mềm gửi, nhận văn bản của Tỉnh ủy sẽ 

chính thức được Thị ủy La Gi đưa vào ứng dụng, phục vụ cho việc gửi, nhận các 

văn bản phát hành của Thị ủy La Gi theo đúng quy định. Đồng thời, ngưng việc 

phát hành các văn bản qua “mail công vụ” kể từ ngày 10/8/2019; Thường trực Thị 

ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt một số việc sau: 
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 I. Đối với mạng thông tin diện rộng của Đảng (mạng nội bộ) 

  1. Các ban, Văn phòng Thị ủy được kết nối mạng thông tin diện rộng của 

Đảng sử dụng hệ điều hành tác nghiệp Lotus notes 8.5.3 (chạy trên giao diện web); 

tăng cường gửi, nhận văn bản theo kênh xử lý công văn
(1)

 qua mạng thông tin diện 

rộng của Thị ủy, không gửi bằng thư tín điện tử
(2)

 (trừ những vấn đề có nội dung 

trao đổi công việc mang tính chất cá nhân). 

 2. Thường xuyên cập nhật, kiểm tra đầy đủ thông tin vào các trường trước 

khi bấm phát hành; văn bản phát hành ngày nào, bấm phát hành ngày đó để tạo 

thuận lợi cho việc thống kê, tìm kiếm và tăng số hóa văn bản đi, đến.  

 3. Các cấp ủy phường, xã chủ động liên hệ Trung tâm kinh doanh VNPT - 

Bình Thuận - Chi nhánh tổng Công ty dịch vụ viễn thông thị xã La Gi chấm dứt 

Hợp đồng sử dụng đường truyền số liệu chuyên dùng của Đảng, Nhà nước và 

chuyển sang Hợp đồng kết nối mạng internet bằng cáp quang. Thời gian thực hiện: 

Hoàn thành trước ngày 01/8/2019, báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Thị 

ủy (qua Văn phòng Thị ủy) biết, chỉ đạo. 

  II. Đối với phần mềm gửi, nhận văn bản (mạng internet) 

  1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm đảm bảo điều kiện triển 

khai sử dụng phần mềm gửi, nhận văn bản. Quán triệt cho cán bộ, công chức, viên 

chức sử dụng có hiệu quả phần mềm gửi, nhận văn bản trong công việc, góp phần 

nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm (có gửi kèm hướng dẫn sử dụng). 

  2. Cán bộ, công chức, viên chức được phân công quản lý phần mềm gửi, 

nhận văn bản của cơ quan, đơn vị sau khi nhận tài khoản phải tiến hành đổi mật 

khẩu, quản lý mật khẩu truy cập, hàng ngày phải thường xuyên đăng nhập vào hệ 

thống, ít nhất là 4 lần/ngày để kịp thời nhận các văn bản, tài liệu trình thủ trưởng 

cơ quan đơn vị mình; chịu trách nhiệm trước cơ quan trong trường hợp không cập 

nhật thông tin kịp thời. Không gửi văn bản mật qua đường mạng. 

  3. Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân theo dõi (có kèm theo 

danh sách User của từng tổ chức, cá nhân lãnh đạo). Nếu để tình trạng thiếu thông 

tin do không sử dụng phần mềm gửi, nhận văn bản thì trước hết thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị và cá nhân phải chịu trách nhiệm. 

                                           
(1)

  Kênh xử lý công văn là phần “Xử lý công văn” (số hóa “công văn đi”, “công văn đến”) được tích hợp trong 

hệ điều hành tác nghiệp Lotus notes 8.5.3. 
(2)

  Thư tín điện tử là mail được tích hợp trong hệ điều hành tác nghiệp Lotus notes 8.5.3 hiện đang được các 

ban, Văn phòng Thị ủy sử dụng trong trao đổi công việc nội bộ. 
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 * Lưu ý: Việc xử dụng phần mềm gửi, nhận văn bản có sự quản lý chặt chẽ 

từ phía bên người gửi văn bản. Việc hiển thị trạng thái đã xem, chưa xem sẽ được 

kiểm soát từng user của mỗi tổ chức và cá nhân. 

  4. Giao Văn phòng Thị ủy thực hiện chữ ký số trên tất cả các văn bản gửi 

qua mạng theo đúng quy định và theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện công văn 

này; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Thị ủy. Trong quá trình 

thực hiện có khó khăn, vướng mắc liên hệ qua Văn phòng Thị ủy để được hỗ trợ 

(số điện thoại: 0252 3.870 094, 0252 3.871 054)./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),                                                                                                                                             

- Lưu VPTU. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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