
 

 

 
 

 

 

 

 

Căn cứ Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND, ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh 

Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư 

điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Căn cứ Công văn số số 1555/STTTT-CSĐ, ngày 07/9/2022 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc thực hiện rà soát, cập nhật chuẩn hóa cơ CSDL hộp 

thư điện tử công vụ tỉnh Sóc Trăng. 

Căn cứ Công văn số 1572/STTTT-CSĐ, ngày 08/9/2022 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện các khâu có liên quan về thư điện 

tử tỉnh sóc Trăng. 

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ 

liệu trên hệ thống Thư điện tử công vụ của tỉnh theo thống kê của các đơn vị gửi 

về, nhằm tăng cường đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong việc sử dụng các hệ 

thống thông tin dùng chung (Cổng Thông tin điện tử, Thư điện tử công vụ, Quản 

lý văn bản và điều hành, Một cửa điện tử, Hệ thống báo cáo cấp tỉnh) cũng như 

đảm bảo tính chính xác trong các số liệu thống kê, báo cáo và thuận tiện cho người 

sử dụng. 

Nay, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện thu hồi đối với các tài khoản 

không thực hiện truy xuất trong thời gian sáu (06) tháng kể từ lúc khai không có 

trong danh sách thống kê của đơn vị hoặc cung cấp thiếu các trường thông tin theo 

biểu mẫu rà soát, cập nhật chuẩn hóa cơ CSDL hộp thư điện tử công vụ tỉnh sóc 

Trăng vào ngày 01/3/2023. Đồng thời, đề nghị cán bộ, công chức, viên chức đã 

được cấp tài khoản thư điện tử của tỉnh phải thay đổi mật khẩu (không sử dụng 

mật khẩu mặc định tránh trường hợp nhiều người sử dụng chung một tài khoản 

gây thất thoát dữ liệu cá nhân, tổ chức không đảm bảo an toàn thông tin và ảnh 

hưởng đến việc sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh, chữ ký số,…) 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:. .......... /STTTT-TTCNS 
V/v thông báo triển khai 

chuẩn hóa CSDL và thu hồi 

hộp thư điện tử 
 

Sóc Trăng, ngày…..tháng….năm 2023 

Kính gửi:  
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Tỉnh đoàn; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các Sở, ban ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

                                                        tỉnh Sóc Trăng. 



Trường hợp tài khoản các cá nhân đang sử dụng bị thu hồi, không truy cập 

được vào các hệ thống thông tin dùng chung (Cổng Thông tin điện tử, Thư điện 

tử công vụ, Quản lý văn bản và điều hành, Một cửa điện tử, Hệ thống báo cáo cấp 

tỉnh). Đề nghị cán bộ đầu mối quản trị hệ thống Thư điện tử công vụ tại đơn vị, rà 

soát lập danh sách theo mẫu cấp mới hộp thư điện tử công vụ tỉnh để tiến hành 

cấp mới tài khoản hộp thư điện tử cho các cá nhân, tổ chức. 

Mọi thông tin liên hệ: Nguyễn Thị Bảo Thư – Chuyên viên Phòng Kỹ thuật 

Nghiệp vụ, Trung tâm Công nghệ số theo địa chỉ mail: ntbthu@soctrang.gov.vn 

hoặc liên hệ số điện thoại 02993626800  - 02993626600 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TTCNS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                   Dương Văn Nhân 
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