
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRỰC NINH 

 

Số:       /UBND-VP 
V/v thực hiện Phần mềm Quản lý  

Văn bản và Điều hành phiên bản mới 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Trực Ninh, ngày       tháng 10  năm 2021 

Kính gửi:   

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

  

Thời gian qua; UBND huyện phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, 

Viễn thông tỉnh tổ chức tập huấn và thử nghiệm phần mềm Quản lý Văn bản và 

Điều hành phiên bản mới từ ngày 04/10/2021 đến ngày 07/10/2021; đến nay hệ 

thống đã hoàn thiện và đi vào hoạt động; để đảm bảo tính bảo mật, UBND 

huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND xã, thị trấn: 

- Chỉ đạo công chức thực hiện ngay việc đổi mật khẩu và tự quản lý 

mật khẩu của cá nhân trên hệ thống Quản lý Văn bản và Điều hành phiên bản 

mới theo chế độ mật. 

- Tổng hợp những vướng mắc trong quá trình khai thác, sử dụng phần 

mềm Quản lý Văn bản và Điều hành phiên bản mới; báo cáo UBND huyện (qua 

Văn phòng HĐND-UBND). 

2. Văn phòng HĐND-UBND huyện hướng dẫn triển khai hệ thống; tổng 

hợp, đề nghị Viễn thông Nam Định điều chỉnh phần mềm Quản lý Văn bản và 

Điều hành phiên bản mới cho phù hợp. 

 Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, xã, thị 

trấn liên hệ với Văn phòng HĐND- UBND huyện (qua nhân viên Hoàng Ngọc Chí- 

SĐT 0982529466) để được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận:                                                              
- Như kính gửi;                                                                                    
- Cổng thông tin điện tử huyện;                                         
- Lưu: VT. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Dương 
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