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THÔNG BÁO 

V/v phát hành văn bản điện tử của Sở Y tế 
 

Thực hiện Thông báo số 590-TB/TU ngày 04/4/2017 của Tỉnh ủy về việc công 

tác ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2017; Văn bản số 

3481/UBND-VP ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai ứng 

dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử cơ 

quan hành chính nhà nước. 

Hiện nay các cơ quan, đơn vị đều được liên thông trao đổi văn bản qua phần 

mềm văn phòng điện tử eOffice. Vì vậy, để tăng cường thực hiện công tác cải cách 

hành chính và giảm bớt giấy tờ trong quá trình phát hành văn bản. Sở Y tế thông báo 

đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh về việc phát hành văn bản điện tử và không 

gửi văn bản giấy, cụ thể như sau: 

Kể từ ngày 01/6/2017, Sở Y tế sẽ chính thức thực hiện phát hành văn bản điện tử 

đến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh qua phần mềm văn phòng điện tử eOffice hoặc hệ 

thống thư điện tử công vụ và không thực hiện gửi văn bản giấy đối với các loại văn 

bản như sau: 

-  Thư mời họp; 

-  Các loại thông báo; 

-  Văn bản xin ý kiến và trả lời ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; 

-  Văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; 

- Văn bản cử người tham dự các Đoàn công tác, Hội nghị, Ban chỉ đạo, Hội 

đồng... 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh gửi văn bản đến Sở Y tế qua phần 

mềm văn phòng điện tử eOffice hoặc hệ thống thư điện tử công vụ: 

vanphong@soyte.baria-vungtau.gov.vn (Điện thoại liên hệ: 0643.554.411). Từ nay 

đến ngày 30/5/2017, các cơ quan, đơn vị không sử dụng phần mềm văn phòng điện tử 

eOffice, vui lòng cung cấp số điện thoại đầu mối,  địa chỉ hộp thư điện tử (email) dùng 

cho việc gửi và nhận văn bản điện tử về địa chỉ: Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, số 01, 

đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu. 

Sở Y tế trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị để biết và phối hợp thực 

hiện./. 

Nơi nhận:                     GIÁM ĐỐC  
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (b/c);             
- Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh;  

- UBND các Huyện, TP; 

- Các Phó Giám đốc SYT; 

- Các phòng chưc năng SYT; 

- Đăng Portal SYT; 

- Lưu: VT, VP.         
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