UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 151 /STTTT-TTCNTT&TT

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 02 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đăng ký nhu cầu sử dụng
phần mềm Quản lý văn bản và
điều hành

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh.
Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng
hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động của các cơ quan nhà nước
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Hiện nay, toàn tỉnh có 23 đơn vị cấp tỉnh, 12 đơn vị cấp huyện, 144 đơn vị cấp
xã và 15 đơn vị ban, ngành, đoàn thể tỉnh sử dụng phần mềm quản lý văn bản iDesk
cùng với 317 đơn vị sự nghiệp, trường học trực thuộc các huyện (mới phát sinh) và
còn nhiều đơn vị đang có nhu cầu sử dụng.
Để có cơ sở báo cáo và trình UBND Tỉnh về nhu cầu hạ tầng lưu trữ cần trang
bị cho phần mềm quản lý văn bản iDesk trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền
thông đề nghị các cơ quan, đơn vị lập danh sách các đơn vị hành chính sự nghiệp
trực thuộc (bao gồm các trường học) có nhu cầu sử dụng phần mềm Quản lý văn bản
và điều hành của Tỉnh. Danh sách đăng ký gửi về Trung tâm Công nghệ thông tin
và Truyền thông trước ngày 04/03/2022.
Mọi thông tin thắc mắc, đơn vị vui lòng liên hệ Phòng Hạ tầng – an toàn thông
tin - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Quốc Vinh, số
điện
thoại:
0277.3856.113,
di
động:
0919.029.099
Email:
nqvinh@dongthap.gov.vn.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, CNTT, TTCNTT&TT.
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