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THÔNG BÁO  
Việc áp dụng thông báo trên hệ thống phần mềm tin nhắn điện thoại 

 và cấp tài khoản sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử eOffice 
 

Nhằm đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành của HĐND và UBND huyện kịp 
thời, chính xác trong thời gian tới. Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo 
việc áp dung chuyển tải thông tin văn bản và cung cấp, giao văn bản trên hai phền 
mềm cụ thể như sau:  

1. Phần mềm thông báo trên hệ thống tin nhắm điện thoại: Ngày 22/01/2018, 
UBND huyện đã ban hành Công văn số 47/UBND-VP, về việc cung cấp số điện thoại 
của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Đến nay, Văn phòng 
HĐND-UBND huyện đã cập nhật xong các số điện thoại và phần mềm thông báo trên 
hệ thống tin nhắn điện thoại, và sẽ áp dụng từ ngày 15 tháng 5 năm 2018. 

2. Phần mềm hệ thống văn phòng điện tử (eOffice): Văn phòng HĐND và 
UBND huyện đã tạo tài khoản eOffice cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 
(theo biểu đính kèm). Mỗi cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện được cấp 01 tài 
khoản truy cập. Mật khẩu truy cập tài khoản do cá nhân sử dụng tự cài đặt và bảo 
mật, đảm bảo an toàn thông tin (các đơn vị tự chủ động thay đổi mật khẩu sau khi 
đăng nhập). Các đơn vị tự chủ động đăng tải hệ thống phần mềm eOffice trên 
mạng Internet hoặc mang máy tính sách tay, USB đến Văn phòng HĐND-UBND 
huyện để được cài đặt, hướng dẫn. 

Trong thời gian tới, Văn phòng HĐND-UBND huyện hạn chế ban hành văn 
bản giấy, trừ những văn bản liên quan đến thanh quyết toán, chế độ chính sách,.... 
Vậy, khi lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nhận được thông báo trên hệ thống tin nhắn 
về một loại văn bản nào đó, các đơn vị tự chủ động đăng nhập eOffice của đơn vị 
mình để tìm kiếm và nắm bắt thông tin chi tiết, cụ thể. 

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo đến các cơ quan đơn vị trên 
địa bàn huyện biết, thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề 
nghị liên hệ đồng chí Bế Văn Hải, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 
huyện, phụ trách công nghệ thông tin, điện thoại bàn: 02053 886 818, di động: 
01654.172.162 để được giải quyết./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Văn phòng Huyện ủy và các Ban Đảng; 
- Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;  
- Chánh, Phó Chánh VP HĐND-UBND huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: Văn thư.                    

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
Nguyễn Văn Hải 
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DANH SÁCH CẤP TÀI KHOẢN VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ EOFFICE 
(Kèm theo Thông báo số: 139/TB-VP ngày 14/5/2018 Văn phòng HĐND và UBND huyện) 

 

STT Cơ quan TÀI KHOẢN 
MẬT 

KHẨU 

1  Ban Dân vận truongbandanvan@langson.gov.vn 123456 

2  Ban Tuyên Giáo truongbantuyengiao@langson.gov.vn 123456 

3  Ủy ban mặt trận tổ quốc chutichuybanmattran@langson.gov.vn 123456 

4  Hội đông y chutichhoidongy@langson.gov.vn 123456 

5  Hội Liên hiệp phụ nữ ntkimoanh@langson.gov.vn 123456 

6  Liên đoàn lao động Chutichliendoanlaodong@langson.gov.vn 123456 

7  Hội cựu chiến binh chutichhoicuuchienbinh@langson.gov.vn 123456 

8  Hội chữ thâp đỏ chutichhoichuthapdo@langson.gov.vn 123456 

9  Huyện đoàn bithuhuyendoan@langson.gov.vn 123456 

10  Hội cựu TNXP chutichhoicuutnxp@langson.gov.vn 123456 

11  Hội nông dân chutichhoinongdan@langson.gov.vn 123456 

12  Trạm Rada59 Tramtruongrada59@langson.gov.vn 123456 

13  Đồn biên phòng bình nghi donbienphongbinhnghi@langson.gov.vn 123456 

14  Đồn biên phòng Pò Mã donbienphongpoma@langson.gov.vn 123456 

15  Trung tâm y tế giamdoctrungtamyte@langson.gov.vn 123456 

16  Viện Kiểm sát vientruongvienkiemsat@langson.gov.vn 123456 

17  Chi cục thi hành án chicucthihanhan@langson.gov.vn 123456 

18  Tòa án nhân dân toaannhandan@langson.gov.vn 123456 

19  
Chi nhánh vật tư nông 
nghiệp 

Vattunongnghiep@langson.gov.vn 123456 

20  Trạm Bảo vệ thực vật baovethucvat@langson.gov.vn 123456 

21  Kho bạc nhà nước khobacnhanuoc@langson.gov.vn 123456 

22  Ngân hàng NN&PTNT nganhangnn&ptnt@langson.gov.vn 123456 
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Xí nghiệp KTCT thủy lợi xinghiepktctthuyloi@langson.gov.vn 123456 

24  Trạm cấp nước sinh hoạt tramcapnuocsinhhoat@langson.gov.vn 123456 

25  Trường THPT Tràng Định truongthpttrangdinh@langson.gov.vn 123456 

26 TTrường THPT Bình độ truongthptbinhdo@langson.gov.vn 123456 

27  Bưu chính viễn thông buuchinhvienthong@langson.gov.vn 123456 

28  Bưu điện buudien@langson.gov.vn 123456 

29 TTrung tâm dân số KHHGĐ trungtamdanso@langson.gov.vn 123456 

30  Điện lực Tràng Định dienluc@langson.gov.vn 123456 

 
(Ghi chú: Các đơn vị tự chủ động thay đổi mật khẩu sau khi đăng nhập) 


