
 

Kính gửi: Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối. 

Thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và Đề án 

số 02 - ĐA/ĐUK ngày 16/7/2021 về cải cách hành chính trong Đảng bộ khối Doanh 

nghiệp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chính 

thức đưa vào sử dụng phần mềm IOFFICE trong Đảng bộ Khối. Tuy nhiên, qua theo 

dõi trên hệ thống vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử 

lý văn bản trên IOFFICE. Để khắc phục tình trạng trên, Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối đề nghị các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung 

sau: 

1. Từ ngày 01/5/2022, Đảng ủy Khối đã chính thức thực hiện chuyển văn bản số 

cho các cơ sở qua phần mềm IOFFICE thay cho chuyển văn bản giấy bằng đường 

bưu điện (trừ văn bản mật theo quy định). Vì vậy, các đơn vị cần tiếp tục rà soát, xử 

lý các văn bản được Đảng ủy Khối chuyển đến trên hệ thống IOFFICE theo quy định. 

2. Tất cả các đơn vị phải trang bị tối thiểu 01 máy tính có kết nối mạng 

INTERNET và cài đặt phần mềm IOFFICE để nhận văn bản số, đồng thời phân công 

cán bộ trực đảng hoặc văn thư đã được tập huấn hàng ngày truy cập hệ thống IOFFICE 

để nhận và xử lý văn bản của Đảng ủy Khối gửi đến. 

3. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối qua 

Văn phòng Đảng ủy Khối (Hoặc qua địa chỉ Mail: nguyenhung18381@gmail.com) 

trước ngày 20/9/2022. (Các nội dung cơ bản cần báo cáo: Việc trang bị máy tính và 

phân công cán bộ xử lý văn bản theo yêu cầu? Việc tiếp nhận, xử lý văn bản qua hệ 

thống IOFFICE theo quy định? Các kiến nghị, đề xuất?...) 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời 

thông báo về Văn phòng Đảng ủy Khối qua số điện thoại 0949.281.789 của đồng 

chí Chánh Văn Phòng Đảng ủy Khối để được hỗ trợ, hướng dẫn. 

      Nơi nhận: 
       - Như kính gửi, 

        - Cán bộ ĐUK chuyên quản cơ sở, 

        - Lưu VP. 

  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC  

 

 

 

 

 

                  Trần Quang Hòa 
 

 

ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN 

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP 

* 

Số          - CV/ĐUK 
Về việc sử dụng phần mềm IOFFICE trong 

nhận, xử lý văn bản của Đảng ủy Khối 

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Nghệ An, ngày    tháng 9 năm 2022 
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