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Số: 1270/STTTT-CNTT

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 9 năm 2016

V/v thông báo thay đổi, cập nhật tên miền
phần mềm E-Office và Một cửa điện tử

Kính gửi:
- Các Sở, ban ngành;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các cơ quan ngành dọc Trung ương.
Thực hiện nhiệm vụ triển khai các phần mềm dùng chung của tỉnh, trong thời
gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai phần mềm Quản lý văn
bản và điều hành (E-Office) và Một cửa điện tử cho một số cơ quan, đơn vị thuộc
tỉnh. Nhằm đảm bảo việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan được thông
suốt, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo cập nhật việc thay đổi tên miền
phần mềm E-Office và Một cửa điện tử của một số cơ quan, đơn vị, cụ thể như sau:
1. Thông tin thay đổi tên miền các phần mềm của Sở Văn hóa và Thể thao
- Nội dung thông tin thay đổi:
Tên phần mềm

Thông tin cũ
- Địa chỉ truy cập:
qlvb.svhttdl.khanhhoa.gov.vn
Phần mềm
- Mã định danh: svhttdl
E-Office
- Tên cơ quan:
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Trang tác nghiệp Một cửa:
motcua.svhttdl.khanhhoa.gov.vn
Phần mềm
Một cửa điện tử - Trang dành cho công dân:
tthc.svhttdl.khanhhoa.gov.vn
Trang Thông tin svhttdl.khanhhoa.gov.vn
điện tử

Thông tin mới
- Địa chỉ truy cập:
qlvb.svhtt.khanhhoa.gov.vn
- Mã định danh: svhtt
- Tên cơ quan:
Sở Văn hóa và Thể thao
- Trang tác nghiệp Một cửa:
motcua.svhtt.khanhhoa.gov.vn
- Trang dành cho công dân:
tthc.svhtt.khanhhoa.gov.vn
svhtt.khanhhoa.gov.vn

- Thời điểm các thay đổi có hiệu lực: Từ 17 giờ 30 ngày 23/9/2016.
2. Danh sách các cơ quan, đơn vị mới triển khai phần mềm E-Office:
STT

Tên cơ quan

1. Sở Du lịch
2. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội
tỉnh Khánh Hòa
3. Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh
4. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
5. Trường Đại học Khánh Hòa

Mã định
Địa chỉ
danh
phần mềm E-Office
sdl
qlvb.sdl.khanhhoa.gov.vn
dbqh

qlvb.qh.khanhhoa.gov.vn

kdpm
kdif
dhkh

qlvb.kdpm.khanhhoa.gov.vn
qlvb.kdif.vn
qlvb.dhkh.khanhhoa.gov.vn

3. Danh sách các cơ quan, đơn vị xóa địa chỉ truy cập phần mềm E-Office:
STT
Tên cơ quan
Ghi chú
1. Ban Quản lý dự án Cải thiện Vệ sinh Nay là Ban Quản lý dự án Phát
môi trường thành phố Nha Trang
triển tỉnh
2. Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang Nay là Trường Đại học Khánh Hòa
3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
Không triển khai sử dụng
4. Hướng dẫn thiết lập, thay đổi thông tin để kết nối đến phần mềm E-Office
của các cơ quan:
- Ngay sau khi nhận văn bản này, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị thực hiện cập
nhật thông tin kết nối đến phần mềm E-Office của các cơ quan, đơn vị mới triển
khai (gồm địa chỉ truy cập, mã định danh và tên cơ quan) theo hướng dẫn trong
“Tài liệu hướng dẫn cập nhật danh sách cơ quan phục vụ gửi nhận văn bản điện tử
qua phần mềm E-Office” được đăng tải tại mục Thông báo trên Trang thông tin
điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ: http://stttt.khanhhoa.gov.vn.
- Đối với việc thay đổi thông tin kết nối đến phần mềm E-Office của Sở Văn
hóa và Thể thao, đề nghị các cơ quan, địa phương cập nhật thông tin sau thời điểm
các thay đổi có hiệu lực.
- Đối với các cơ quan xóa địa chỉ truy cập phần mềm E-Office, đề nghị các cơ
quan, địa phương chỉ thực hiện xóa thông tin về địa chỉ truy cập E-Office, mã định
danh và nhóm cơ quan, nhưng không xóa tên cơ quan khỏi danh sách.
Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan liên hệ
Phòng Công nghệ thông tin – Sở Thông tin và Truyền thông (gặp anh Bùi Vũ Vĩnh
- ĐT: 058.3563533 - DĐ: 0993.050057) để được hướng dẫn, giải đáp.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự
quan tâm phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị.
Trân trọng./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên (VBĐT);
- UBND tỉnh (VBĐT để b/cáo);
- Lưu: VT, CNTT.
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Tên cơ quan, đơn vị
Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh
Văn phòng HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Công Thương
Sở Tài chính
Sở LĐ-TB và XH
Sở Y tế
Sở Tư pháp
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Giao thông vận tải
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Văn hóa và Thể thao
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Xây dựng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Nội vụ
Sở Ngoại vụ
Sở Du lịch
Thanh tra tỉnh
Ban Dân tộc
Ban QL khu KT Vân Phong
UBND các huyện, thị xã, thành phố
UBND thành phố Nha Trang
UBND thành phố Cam Ranh
UBND thị xã Ninh Hòa
UBND huyện Vạn Ninh
UBND huyện Diên Khánh
UBND huyện Khánh Vĩnh
UBND huyện Khánh Sơn
UBND huyện Cam Lâm
Các cơ quan ngành dọc và đơn vị sự nghiệp
Công an tỉnh
Cục Thuế tỉnh
Cục Hải quan tỉnh
Cục Thống kê
Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh
Ban QLDA Bán đảo Cam Ranh
Ban QLDA Các công trình trọng điểm
Ban QLDA Các công trình XD Dân dụng
Ban QLDA Các công trình GTTL
Ban QLDA Phát triển tỉnh
Liên minh các HTX
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
Trường Chính trị tỉnh
Trường Đại học Khánh Hòa
Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh

