
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ NGÃ NĂM 

 

Số:            /UBND-VP 

V/v thay đổi hộp thư điện tử  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Ngã Năm, ngày       tháng  5  năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng; 

- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng; 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng; 

- Các sở ban, ngành tỉnh Sóc Trăng; 

- Ủy ban các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Sóc Trăng; 

- Các Ban xây dựng Đảng Thị ủy; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể; 

- Thủ trưởng các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn; 

- Thủ trưởng các ban, phòng ngành, đơn vị sự nghiệp; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, 

                                 thị xã Ngã Năm. 

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân thị xã về thực hiện cải cách hành chính năm 2021; 

Để thực hiện đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công 

vụ, 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), góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện 

tử và nâng cao chỉ số cải cách hành chính;  

Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm sử dụng hộp thư điện tử 

thixann.huyennn@soctrang.gov.vn kể từ ngày 01/6/2021.  

Số điện thoại liên hệ: 0299 3 869906. 

Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm trân trọng thông báo các cơ quan, đơn vị 

biết để thuận tiện trong liên hệ công việc./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Thị ủy; 

- Lưu: VT, VP.                                                                                            

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Việt Thái 
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