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Số           /SNN-VP 
V/v tăng cường sử dụng hòm thư điện tử 

công vụ trong việc trao đổi thông tin, gửi 

nhận văn bản, dữ liệu phục vụ công việc 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 Cao Bằng, ngày 23 tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi: Các phòng ban, đơn vị trực thuộc 

 

Thực hiện Quyết định số 75/QĐ-UBND, ngày 14/01/2011 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc Ban hành Quy chế sử dụng thư điện tử trong hoạt động 

của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 2893/QĐ-UBND, ngày 

31/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và 

đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025, cán bộ, công 

chức, viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các phòng ban, đơn vị 

trực thuộc đã thực hiện đăng ký tài khoản và sử dụng hòm thư điện tử công vụ 

(https://mail.caobang.gov.vn) trong việc trao đổi thông tin, gửi nhận văn bản, dữ 

liệu phục vụ công tác. 

Tuy nhiên, qua rà soát, từ khi tạo tài khoản đến nay, có khoảng 80% hòm thư 

điện tử công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành không sử dụng trong 

việc trao đổi thông tin, gửi nhận văn bản, dữ liệu phục vụ công tác. Do vậy, để đảm 

bảo tính bảo mật và an toàn thông tin, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ, 

công chức, viên chức đơn vị sử dụng hòm thư điện tử công vụ trong việc trao đổi 

thông tin, gửi nhận văn bản, dữ liệu để đảm bảo an toàn thông tin. Không sử dụng 

các hòm thư miễn phí trong trao đổi thông tin, văn bản. 

2. Rà soát, tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức chưa có hòm thư 

điện tử công vụ gửi Văn phòng Sở trước ngày 31/5/2022 để đăng ký tài khoản. 

3. Văn phòng Sở có trách nhiệm tổng hợp danh sách gửi sở Thông tin và 

Truyền thông đề nghị cấp tài khoản hòm thư điện tử công vụ. 

Nhận được công văn này yêu cầu các phòng ban, đơn vị trực thuộc nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang TTĐT; 

- Lưu VP, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 

 

https://mail.caobang.gov.vn/

		2022-05-23T09:59:23+0700


		2022-05-23T11:12:47+0700


		2022-05-23T11:12:47+0700




