
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN BÌNH GIA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /UBND-VP Bình Gia, ngày        tháng 5 năm 2021 

V/v thống nhất sử dụng chung tài 

khoản, mật khẩu đăng nhập của hệ 

thống QLVB&ĐH với hộp thư điện 

tử công vụ, Cổng dịch vụ công và 

hệ thống thông tin một cửa điện tử 

 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp 

trên địa huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 1011/ STTTT-CNTT ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc thống nhất sử dụng chung tài khoản, mật khẩu 

đăng nhập của hệ thống QLVB&ĐH với hộp thư điện tử công vụ, Cổng dịch vụ công 

và hệ thống thông tin một cửa điện tử. 

 Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia thông báo và đề nghị các cơ quan, ban ngành, 

đoàn thể, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện Bình Gia phối hợp thực hiện một số nội 

dung sau: 

- Kể từ ngày 31/5/2021 (thứ Hai), hệ thống Quản lý văn bản và điều hành 

(VNPT-iOffice), hệ thống Cổng dịch vụ công và thông tin một cửa điện tử (VNPT-

iGate), hệ thống thư điện tử công vụ chính thức dùng chung một tài khoản và mật 

khẩu đăng nhập, tên tài khoản đăng nhập của 3 hệ thống trên sẽ là tài khoản đăng 

nhập iOffice hiện tại đang sử dụng, mật khẩu mới do Sở Thông tin và Truyền thông 

cấp cho các cơ quan, đơn vị.  

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị cử cán bộ đầu mối liên hệ Ủy ban nhân dân 

huyện Bình Gia để tiếp nhận mật khẩu mới cho người dùng. Sau khi đăng nhập lần 

đầu, người sử dụng đổi mật khẩu ngay để bảo mật thông tin tài khoản cá nhân. 

 - Đầu mối liên hệ tại Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia, Ông Bàn Văn Việt, Văn 

phòng HĐND và UBND huyện Bình Gia, điện thoại: 0942 806 238; 0205 384 218. 

 (Danh sách các cơ quan, đơn vị và hướng dẫn đổi mật khẩu cho người dùng 

kèm theo) 

 Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan 

tâm, chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở TTTT (bc); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Lương Đình Tùng  
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