
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÔ LƯƠNG 

Số:         /UBND.VX 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đô Lương, ngày        tháng      năm 2022 

V/v tăng cường sử dụng hệ thống 

Hộp thư công vụ tỉnh Nghệ An  

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- UBND các xã, Thị trấn.   

 

Thực hiện chủ trương của UBND huyện Đô Lương trong việc thực hiện cải 

cách hành chính Nhà nước thông qua việc sử dụng có hiệu quả hộp thư công vụ 

tỉnh Nghệ An tại địa chỉ http://mail.nghean.gov.vn.  

Qua công tác đánh giá cải cách hành chính Nhà nước của UBND tỉnh đối 

với huyện Đô Lương tại báo cáo số 741/BC-UBND ngày 20/9/2022 thì kết quả còn 

hạn chế đối với việc sử dụng hộp thư công vụ.  

Để làm tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện thông qua việc 

ứng dụng có hiệu quả hộp thư công vụ, UBND huyện yêu cầu Lãnh đạo các phòng, 

ban, ngành thuộc UBND huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Chỉ đạo các cán bộ, công chức trong đơn vị thực hiện rà soát và tổng hợp 

thông tin tài khoản đăng ký sử dụng hộp thư công vụ (nếu chưa có) gửi về UBND 

huyện qua Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 02/10/2022 (theo mẫu gửi 

kèm), đảm bảo 100% các cán bộ, công chức được cấp tài khoản; đồng thời thường 

xuyên đăng nhập và sử dụng có hiệu quả hệ thống. 

2. Cử cán bộ chuyên trách thường xuyên kiểm tra tình hình đăng nhập và sử 

dụng hệ thống; kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các cán bộ, công chức chưa ứng dụng 

hiệu quả. 

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin: 

- Cử cán bộ tiếp nhận thông tin đăng ký sử dụng để tạo tài khoản cho các 

cán bộ, công chức đã đăng ký. 

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình sử dụng trên hệ thống; kịp thời 

đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị triển khai không hiệu quả. Báo cáo kết quả cho 

UBND huyện khi có yêu cầu. 
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4. Giao Phòng Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin 

để tham mưu cho UBND huyện thực hiện công tác khen thưởng và xử lý kỷ luật 

đối với các cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ nêu trên. 

Nhận được Công văn này đề nghị các đơn vị có liên quan triển khai thực 

hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- CT, các PCT UBND huyện (b/c); 
- Lưu: VT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Anh Quang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Cán bộ, công chức đăng ký sử dụng hệ thống Hộp thư công vụ tỉnh Nghệ An 

 

 

 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị SĐT 
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