
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 4 năm 2021 

V/v khởi tạo, thu hồi 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 30/VHTT, ngày 02/4/2021 của Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện Sông Hinh về việc đăng ký tài khoản thư điện tử công vụ cho 

cán bộ, công chức. 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đã khởi tạo mới 5 tài 

khoản và thu hồi 01 tài khoản thư điện tử công vụ tỉnh cho cá nhân (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 30/VHTT, ngày 02/4/2021 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 4 năm 

2021 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 

 
Stt Tên tài khoản Hộp thư Ghi chú 

I. Khởi tạo mới tài khoản mail cá nhân   

1 dangduc dangduc@phuyen.gov.vn   

2 duongthithudong duongthithudong@phuyen.gov.vn   

3 levanson levanson@phuyen.gov.vn   

4 hoathihongphi hoathihongphi@phuyen.gov.vn   

5 duongtrunghieu duongtrunghieu@phuyen.gov.vn   

  ksorhonhi ksorhonhi@phuyen.gov.vn 
Đã có  

tài khoản 
  yvan yvan@phuyen.gov.vn 

  bethichut bethichut@phuyen.gov.vn 

II. Thu hồi tài khoản mail cá nhân   

1 rovannam rovannam@phuyen.gov.vn 
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