
 

  

VP UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  80 /TTTH-CNTT 
 V/v Đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý 

văn bản và hồ sơ công việc mới nâng cấp 

Quảng Trị, ngày  08  tháng 9  năm 2020 

  
 

 

     Kính gửi:    ……………………………………….  

                          

 

 

Thực hiện công văn số 323/KH-VP ngày 17/6/2020 của Văn phòng UBND 

tỉnh Quảng Trị v/v Triển khai tập huấn và đưa vào ứng dụng phần mềm Quản lý 

văn bản và hồ sơ công việc mới được nâng cấp trên phạm vi toàn tỉnh. Trong thời 

gian qua, Trung tâm Tin học tỉnh đã phối hợp tổ chức hướng dẫn sử dụng và cài 

đặt phần mềm; đến nay các điều kiện để Đơn vị đưa vào ứng dụng phần mềm 

Quản lý văn bản và hồ sơ công việc mới được nâng cấp đã được đảm bảo. Trung 

tâm Tin học tỉnh kính đề nghị Đơn vị chuyển sang dùng phần mềm mới được nâng 

cấp kể từ ngày 14/9/2020. Kể từ nay phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công 

việc phiên bản cũ chỉ dùng cho việc tra cứu thông tin các văn bản đã được cập 

nhật từ trước ngày 14/9/2020. 

Trong quá trình vận hành sử dụng phần mềm mới, nếu có vướng mắc gì, kính 

đề nghị Đơn vị trao đổi thông tin với Trung tâm Tin học tỉnh qua số điện thoại 

(0233) 3854486; 3666112  hoặc qua thư điện tử trungtamtinhoc@quangtri.gov.vn. 

 Kính đề nghị các Đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện. 
 

Nơi nhận: 
- Như  kính gửi, 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh ( b/c); 

- VNPT QuảngTrị (phối hợp t/h); 

- CB,VC TT TTTH tỉnh; 

- Lưu: VT. 

            GIÁM ĐỐC 

 

        

                             

                            Lê Châu Long 
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