
UBND TỈNH LAI CHÂU  

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:     /STTTT - VP           
V/v Cấp lại Tài khoản + Mật khẩu thư công 

vụ cho các sở, ban ngành, UBND các 

huyện, thành phố 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày  31 tháng 5 năm 2019 

 

 

Kính gửi: 

  - Các sở, ban, ngành; 

   - UBND các huyện, thành phố. 

 

 Ngày 10/5/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Văn bản số 

450/STTTT-VP về việc báo cáo đánh giá tình hình sử dụng hộp thư điện tử công 

vụ tỉnh Lai Châu. 

Qua đánh giá tình hình sử dụng hộp thư điện tử của các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện thành phố cho thấy: Khoảng 30% số tài khoản thư được cấp  

đã tiến hành đổi mật khẩu và sử dụng tuy nhiên vẫn còn tình trạng cán bộ, công 

chức, viên chức quên mật khẩu truy cập; hoặc không đăng nhập để sử dụng. Để 

khắc phục tình trạng trên và để sử dụng có hiệu quả hệ thống thư điện tử công 

vụ, Sở Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu đơn vị cung cấp Reset (Xóa) các 

tài khoản cũ và cấp các tài khoản và mật khẩu mới; kính đề nghị Lãnh đạo các 

sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố quyết liệt chỉ đạo thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cán bộ, công 

chức, viên chức chỉ được sử dụng tài khoản thư điện tử công vụ của Tỉnh hoặc 

của các bộ, ngành Trung ương cấp để thực hiện các giao dịch điện tử phục vụ 

công việc. Không được sử dụng các tài khoản thư điện tử miễn phí (gmail hoặc 

yahoo) phục vụ công việc hoặc làm địa chỉ giao dịch với cơ quan, tổ chức, công 

dân.  

2. Không chuyển, nhận văn bản phát hành từ các cơ quan hành chính nhà 

nước trên địa bàn tỉnh từ tài khoản thư điện tử miễn phí; 

3. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp cán 

bộ, công chức, viên chức, các đơn vị trực thuộc vi phạm các quy định về việc sử 

dụng thư điện tử công vụ trong phục vụ công việc. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành Reset (Xóa) các tài khoản 

cũ và cấp lại các tài khoản mới theo Quy tắc đặt tên đã thống nhất trong Quy chế 

quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Lai Châu. Đến thời điểm hiện tại đã 

triển khai và khởi tạo 3.415 tài khoản (Có danh sách chi tiết kèm theo). 

Đề nghị Lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ 

đạo cán bộ, công chức, viên chức truy cập vào địa chỉ: 

https://mail.laichau.gov.vn/; tiến hành đăng nhập (user) và mật khẩu (password) 

trên hệ thống thư điện tử công vụ; thay đổi mật khẩu ngay sau lần đăng nhập đầu 

tiên để đảm bảo an toàn, bảo mật của hộp thư điện tử được cấp. 

https://mail.laichau.gov.vn/


Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị 

các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản và gửi vào hộp 

thư điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa 

chỉ: sotttt@laichau.gov.vn để phối hợp giải quyết./. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng, Sở Thông tin và Truyền thông, điện 

thoại: 02133.798.688. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

 Nơi nhận:     
- Như trên; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Lưu: VT, VP. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Trần Văn Sáu 

 
  



BIỂU CHI TIẾT 

(Kèm theo Công văn số         /STTTT-VP ngày 31/5/2019 của Sở TT&TT 

Lai Châu) 

 

TT Tên đơn vị Số Tài khoản 

1  Cục thống kê  79 

2  Công an tỉnh 36 

3  BQL khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng 21 

4  Huyện Tam Đường 263 

5  Sở Thông tin và Truyền thông 50 

6  Sở Khoa học và Công nghệ 48 

7  Sở Giao thông vận tải 65 

8  Sở Nông nghiệp và PTNT 115 

9  Hội nông dân 27 

10  Hội LHPN 24 

11  Tòa án dân nhân tỉnh 123 

12  Sở Công thương 32 

13  Đoàn đại biểu quốc hội 8 

14  Sở giáo dục và đào tạo 94 

15  Huyện Sìn Hồ 258 

16  Huyện Mường Tè 240 

17  Sở VHTT&DL 63 

18  Sở Nội Vụ 47 

19  Thành phố LC 210 

20  Sở Kế hoạch &ĐT 65 

21  Ban Tuyên giáo 70 

22  Sở Tư pháp 47 

23  Huyện Than Uyên 206 

24  Huyện Nậm Nhùn 217 

25  Ban Dân tộc 24 

26  Sở Ngoại Vụ 24 

27  UBND tỉnh  63 

28  Huyện Tân Uyên 201 

29  Sở Xây Dựng 52 

30  Sở Tài Chính 65 

31  Sở LĐTBXH 95 

32  Đài PTTH tỉnh 38 

33  Sở Y Tế 260 

34  Thanh tra tỉnh 37 

35  Mặt trận tổ quốc 24 

36  Sở TNMT 75 

37  Ban phòng chống thiên tai 29 

38  Cục Quản lý thị trường 9 

Tổng 3415 
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