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                       Nam Định, ngày 17 tháng 11 năm 2021 

 

                   Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

 

 Căn cứ văn bản số 858/UBND-VP7 ngày 08/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Nam Định  về việc tăng cường ứng dụng CNTT trong thực thi công vụ. 

Để thích ứng với công tác phòng chống dịch COVVID-19 đồng thời đảm bảo 

thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành trong cơ quan, Ban Giám đốc Sở yêu 

cầu các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ, công chức các phòng, đơn vị thực hiện 

nghiêm túc các nội dung sau: 

 1. Thường xuyên tra cứu, cập nhật các thông tin trên trang thông tin điện 

tử của Sở tại địa chỉ: http://sokhdt.namdinh.gov.vn/ 

 2. Tăng cường sử dụng văn bản điện tử, hệ thống thư điện tử để trao đổi 

các văn bản trong nội bộ trong và ngoài cơ quan. Thường xuyên truy cập phần 

mềm quản lý văn bản tại địa chỉ: https://vpdtnd.vnptioffice.vn/ để cập nhật, xử 

lý các văn bản kịp thời, hiệu quả, đảm bảo đúng thời gian quy định. 

 3. Đối với các đồng chí trực tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Xúc 

tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh khuyến khích các tổ chức, cá nhân nộp 

hồ sơ trực tuyến, đặc biệt đối với lĩnh vực đăng ký kinh doanh hỗ trợ tối đa 

doanh nghiệp nộp hồ sơ và lệ phí trực tuyến.  

 4. Giao Văn phòng Sở thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc gửi, nhận văn 

bản điện tử, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp trong 

quá trình thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT,VP. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Văn Hoàng  
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