UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2002 /SVHTTDL-VP

Bình Phước, ngày 08 tháng 8 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v sử dụng hộp thư điện tử công vụ

Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
Thực hiện Công văn số 2188/UBND-KGVX ngày 29/7/2019 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong hoạt động
của cơ quan nhà nước.
Nhằm đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức của các phòng
thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở sử dụng email công vụ để thực
hiện công tác quản lý, điều hành, trao đổi văn bản điện tử phục vụ kịp thời
cho công việc qua hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh với tên miền
@binhphuoc.gov.vn.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Thủ trưởng các đơn
vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở khẩn trương triển
khai thực hiện một số nội dung như sau:
1. Quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị thực
hiện nghiêm túc việc sử dụng email công vụ trong trao đổi công việc, trao đổi
văn bản điện tử để giao dịch với các tổ chức, đơn vị, công dân qua môi trường
mạng; đồng thời thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư
điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ban hành
kèm theo Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND ngày 22/10/2009.
2. Rà soát đăng ký mới, cấp đổi thông tin hoặc yêu cầu xóa hộp thư
điện tử công vụ của cá nhân hoặc tổ chức.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên
hệ, phản ánh về Văn phòng Sở (chuyên viên Trân Văn Luân) qua số điện
thoại: 02713.838.302, Email: tranvanluan.svhttdl@binhphuoc.gov.vn để được
giải đáp và trao đổi./.
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- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP(L).
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