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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       Nam Định, ngày 06 tháng 3 năm 2020 

 

                   Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

 

 Căn cứ văn bản số 775/VPCP-KSTT ngày 04/02/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy; Văn bản số 

13/UBND-VP1 ngày 10/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc 

gửi, nhận văn bản điện tử không kèm văn bản giấy theo danh mục của Văn 

phòng Chính phủ; Kế hoạch số 1576/KH-SKH&ĐT ngày 22/10/2019 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020. Ban Giám đốc Sở 

yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo và chuyên viên 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 cơ quan. Thường xuyên truy cập phần mềm quản lý 

văn bản tại địa chỉ: http://skhdtnamdinh.vnptioffice.vn/ để cập nhật, xử lý các 

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

 3. 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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