
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG PHÚ YÊN 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /TT.CNTTTT-CNTTVT Phú Yên, ngày      tháng 3 năm 2021 

V/v khởi tạo tài khoản thư điện tử công  

vụ cho Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện Sông Hinh 

 

 

 

Kính gửi: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sông Hinh 

 

Tiếp nhận Công văn số 20/VHTT, ngày 5/3/2021 của Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện Sông Hinh việc đăng ký tài khoản mail công vụ. 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đã khởi tạo mới 71 tài 

khoản thư điện tử công vụ tỉnh cho cá nhân, tổ chức (danh sách kèm theo). Phần 

cung cấp mật khẩu, đơn vị sẽ liên hệ qua điện thoại đến Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện Sông Hinh để sử dụng thao tác trên hệ thống mail tỉnh. 

Để đảm bảo yếu tố bảo mật, Trung tâm khuyến cáo người sử dụng dùng 

tài khoản đăng nhập vào hệ thống để thay đổi mật khẩu mặc định. Mọi thông tin 

thắc mắc, xin liên hệ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, địa chỉ: 

10 Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, số điện thoại 

02573.810.454 (gặp đ/c Thế Anh) để được hỗ trợ kịp thời./. 

Gửi kèm: Công văn số 20/VHTT, ngày 5/3/2021 của Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện Sông Hinh. 

 
 

Nơi nhận: 
- - Như trên; 

- - Lãnh đạo Sở (b/c); 

- - Phòng CNTT (t/hợp); 

- - Lãnh đạo TT.CNTTTT; 

- - Lưu: VT, CNTTVT. 

-  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đỗ Văn Chút 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH TÀI KHOẢN THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ TỈNH 

ĐƠN VỊ: PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN SÔNG HINH 

Địa chỉ truy cập: mail.phuyen.gov.vn 

(Kèm theo Công văn số:        /TT.CNTTTT-CNTTVT, ngày       tháng 3 năm 

2021 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 

 
Stt Tên tài khoản Hộp thư Ghi chú 

  Khởi tạo mới tài khoản mail cá nhân, tổ chức   

1 ttptqd.songhinh ttptqd.songhinh@phuyen.gov.vn   

2 bqldadtxd.songhinh bqldadtxd.songhinh@phuyen.gov.vn   

3 dinhthilyly dinhthilyly@phuyen.gov.vn   

4 phamtoanloi phamtoanloi@phuyen.gov.vn   

5 nguyenvanduong nguyenvanduong@phuyen.gov.vn   

6 hoangledung hoangledung@phuyen.gov.vn   

7 lengocloan lengocloan@phuyen.gov.vn   

8 hovanphu hovanphu@phuyen.gov.vn   

9 phamvanhai69 phamvanhai69@phuyen.gov.vn   

10 letandung80 letandung80@phuyen.gov.vn   

11 phanthitinh phanthitinh@phuyen.gov.vn   

12 nguyenvanviet nguyenvanviet@phuyen.gov.vn   

13 tominhvan tominhvan@phuyen.gov.vn   

14 daominhhoang daominhhoang@phuyen.gov.vn   

15 nguyendoanloitoan nguyendoanloitoan@phuyen.gov.vn   

16 dinhvannhat dinhvannhat@phuyen.gov.vn   

17 dangquoctan dangquoctan@phuyen.gov.vn   

18 tranductien tranductien@phuyen.gov.vn   

19 nguyenlehoang94 nguyenlehoang94@phuyen.gov.vn   

20 nguyenvandong0285 nguyenvandong0285@phuyen.gov.vn   

21 phamhuutri phamhuutri@phuyen.gov.vn   

22 nguyenvanhieu91 nguyenvanhieu91@phuyen.gov.vn   

23 phanvanyen phanvanyen@phuyen.gov.vn   

24 nayyson nayyson@phuyen.gov.vn   

25 nguyenthanhphan nguyenthanhphan@phuyen.gov.vn   

26 lethingocthuy lethingocthuy@phuyen.gov.vn   

27 tranthitrucly tranthitrucly@phuyen.gov.vn   

28 tranthimylinh tranthimylinh@phuyen.gov.vn   

29 tonthimychi tonthimychi@phuyen.gov.vn   

30 vothilanh vothilanh@phuyen.gov.vn   

31 levutonhu levutonhu@phuyen.gov.vn   

32 nguyenthilehien93 nguyenthilehien93@phuyen.gov.vn   

33 nguyenthithi nguyenthithi@phuyen.gov.vn   



34 huynhtanthi huynhtanthi@phuyen.gov.vn   

35 nguyenthachhung nguyenthachhung@phuyen.gov.vn   

36 nguyenthicamgiang nguyenthicamgiang@phuyen.gov.vn   

37 lequyettien lequyettien@phuyen.gov.vn   

38 nguyenvantho nguyenvantho@phuyen.gov.vn   

39 nayynhe nayynhe@phuyen.gov.vn   

40 behongquan behongquan@phuyen.gov.vn   

41 phamngockhanh phamngockhanh@phuyen.gov.vn   

42 nayychen nayychen@phuyen.gov.vn   

43 nguyenngoctrung nguyenngoctrung@phuyen.gov.vn   

44 nguyenhunganh nguyenhunganh@phuyen.gov.vn   

45 lemohochi lemohochi@phuyen.gov.vn   

46 ksorhonhi ksorhonhi@phuyen.gov.vn   

47 ksorhohuyen ksorhohuyen@phuyen.gov.vn   

48 mathithanh mathithanh@phuyen.gov.vn   

49 nayyxan nayyxan@phuyen.gov.vn   

50 nayyphai nayyphai@phuyen.gov.vn   

51 nayytin nayytin@phuyen.gov.vn   

52 nguyenthinhuquynh78 nguyenthinhuquynh78@phuyen.gov.vn   

53 nguyenthithuyloan nguyenthithuyloan@phuyen.gov.vn   

54 ksorytin ksorytin@phuyen.gov.vn   

55 phamcongminh phamcongminh@phuyen.gov.vn   

56 damthithanhxuan damthithanhxuan@phuyen.gov.vn   

57 tranngochoa tranngochoa@phuyen.gov.vn   

58 nguyenthivietan nguyenthivietan@phuyen.gov.vn   

59 nguyenngoclam nguyenngoclam@phuyen.gov.vn   

60 phamquocthoai phamquocthoai@phuyen.gov.vn   

61 hoda hoda@phuyen.gov.vn   

62 ythin ythin@phuyen.gov.vn   

63 ybru ybru@phuyen.gov.vn   

64 hohoai hohoai@phuyen.gov.vn   

65 hothuy hothuy@phuyen.gov.vn   

66 hokhiem hokhiem@phuyen.gov.vn   

67 hodung hodung@phuyen.gov.vn   

68 ybom ybom@phuyen.gov.vn   

69 hocham hocham@phuyen.gov.vn   

70 nguyentantu nguyentantu@phuyen.gov.vn   

71 behongson behongson@phuyen.gov.vn   
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