UBND TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 908/STTTT-CNTT

Sơn La, ngày 14 tháng 9 năm 2017

V/v thông báo địa chỉ hòm thư chung của các cơ
quan hành chính nhà nước cấp tỉnh

Kính gửi:
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 2856/UBND-KGVX ngày 07/9/2017 của UBND
tỉnh về việc tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước
tỉnh Sơn La. Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành cấp lại trên 1.000 tài
khoản thư điện tử công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan
nhà nước cấp tỉnh. Để đảm bảo an toàn thông tin, đẩy mạnh việc trao đổi văn bản
điện tử trong các cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ. Sở
Thông tin và Truyền thông thông báo đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở,
ban, ngành, UBND các huyện, thành phố địa chỉ hòm thư điện tử công vụ của cơ
quan, đơn vị để quản lý, sử dụng theo đúng quy định tại Quyết định số
07/2014/QĐ-UBND ngày 05/6/2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành
Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan
nhà nước tỉnh Sơn La.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện công bố rộng rãi địa chỉ thư điện tử
công vụ trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan để tạo điều kiện thuận
lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giao dịch điện tử với cơ quan nhà nước.
(Danh sách địa chỉ hòm thư của cơ quan, đơn vị gửi kèm Công văn này)
Trong quá trình sử dụng, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Trung tâm
Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La, điện thoại: 02123.858.728,
email: ttcntt@sonla.gov.vn.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc sở (để b/c);
- Như trên (để t/h);
- Lưu: VT, CNTT (35b)

DANH SÁCH
Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố
(Kèm theo Công văn số 908/STTTT-CNTT ngày 14/9/2017 của
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La)
Đơn vị

STT

Địa chỉ hộp thư

1

Văn phòng UBND tỉnh

vpubnd@sonla.gov.vn

2

Sở Tài chính

stc@sonla.gov.vn

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

skhdt@sonla.gov.vn

4

Sở Khoa học và Công nghệ

skhcn@sonla.gov.vn

5

Sở Công thương

sct@sonla.gov.vn

6

Sở Nông nghiệp và PTNT

snnptnt@sonla.gov.vn

7

Sở Thông tin và Truyền thông

stttt@sonla.gov.vn

8

Sở Xây dựng

sxd@sonla.gov.vn

9

Sở Tài nguyên và Môi trường

stnmt@sonla.gov.vn

10

Sở Lao động – TBXH

sldtbxh@sonla.gov.vn

11

Sở Giáo dục và Đào tạo

sgddt@sonla.gov.vn

12

Sở Y tế

syt@sonla.gov.vn

13

Sở Tư pháp

stp@sonla.gov.vn

14

Sở Giao thông vận tải

sgtvt@sonla.gov.vn

15

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

svhttdl@sonla.gov.vn

16

Sở Nội vụ

snv@sonla.gov.vn

17

Sở Ngoại vụ

sngv@sonla.gov.vn

18

Thanh tra tỉnh

thanhtratinh@sonla.gov.vn

19

Ban dân tộc

bdt@sonla.gov.vn

20

UBND huyện Thuận Châu

thuanchau@sonla.gov.vn

21

UBND thành phố Sơn La

thanhpho@sonla.gov.vn

22

UBND huyện Mai Sơn

maison@sonla.gov.vn

23

UBND huyện Yên Châu

yenchau@sonla.gov.vn

24

UBND huyện Mộc Châu

mocchau@sonla.gov.vn

25

UBND huyện Vân Hồ

vanho@sonla.gov.vn

26

UBND huyện Bắc Yên

bacyen@sonla.gov.vn

27

UBND huyện Phù Yên

phuyen@sonla.gov.vn

28

UBND huyện Mường La

muongla@sonla.gov.vn

29

UBND huyện Quỳnh Nhai

quynhnhai@sonla.gov.vn

30

UBND huyện Sông Mã

songma@sonla.gov.vn

31

UBND huyện Sốp Cộp

sopcop@sonla.gov.vn

Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị chưa có mật khẩu truy cập hộp thư thì liên hệ với
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (sđt: 02123.858.728) để nhận
chuyển giao và hướng dẫn thay đổi mật khẩu khi truy cập lần đầu đối với hộp
thư chung của đơn vị.

