
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SÔNG HINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:         /UBND 

V/v báo cáo kết quả rà soát danh 

sách và tình hình sử dụng mail 

công vụ 

 

Sông Hinh, ngày       tháng 3 năm 2021 

Kính gửi:  Sở Thông tin và Truyền thông tỉn Phú Yên 

 

Thực hiện Công văn số 132/STTTT-CNTT ngày 22/02/2021 của Sở Thông tin 

và Truyền thôn Phú Yên về việc rà soát, báo cáo danh sách và tính hính sử dụng thư 

công vụ trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Sau khi rà soát tình hình sử dụng mail công vụ tại 

các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; UBND huyện 

Sông Hinh báo cáo tình hình, kết quả sử dụng và đề xuất cấp mới cụ thể như sau: 

1. Tổng số mail công vụ đang còn sử dụng: 364 tài khoản. Trong đó: 

- Khối các cơ quan hành chính nhà nước huyện: 86 tài khoản. 

- Khối các cơ sở sự nghiệp huyện: 39 tài khoản. 

- Khối xã, thị trấn: 239 tài khoản. 

2. Tổng số mail công vụ không còn sử dụng do nghỉ việc: 05 tài khoản. 

3. Tổng số mail công vụ đã chuyển công tác: 09 tài khoản. 

4. Đề xuất, kiến nghị 

- Hiện nay Trung tâm Văn hoá-Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình huyện 

đang sử dụng 02 địa chỉ mail công vụ: đttth.songhinh@phuyen.gov.vn và 

ttvhtt.songhinh@phuyen.gov.vn. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông bỏ 01 địa chỉ: 

đttth.songhinh@phuyen.gov.vn. 

- Hiện nay Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sông Hinh đang sử dụng song song 

02 địa chỉ mail công vụ: pgddt.songhinh@phuyen.gov.vn và 01 địa chỉ thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo Phú Yên quản lý. Để thuận lợi trong quản lý, sử dụng đề nghị Sở nghiên 

cứu và thống nhất sử dụng 01 địa chỉ mail công vụ. 

UBND huyện Sông Hinh kính gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp./.  
 

Nơi nhận:                                            
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Ksor Y Phun 
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