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THÔNG BÁO 
Về việc thực hiện gửi, nhận văn bản qua 

 phần mềm Văn phòng điện tử IOffice 

------------- 
 

Nhằm từng bước thay thế sử dụng văn bản giấy, góp phần thực hiện cải 

cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác Văn phòng và quản lý văn bản hành chính trong hoạt 

động của Đoàn. Thường trực Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thông 

báo đến các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn khối về việc gửi, nhận văn bản như sau: 

1. Áp dụng đồng bộ việc gửi, nhận văn bản trong hệ thống giữa Đoàn khối 

với các cơ sở đoàn trực thuộc và ngược lại bằng phần mềm Văn phòng điện tử  

iOffice kể từ ngày 01/12/2020. Thường trực Đoàn khối không nhận văn bản qua 

Email trừ trường hợp hệ thống Văn phòng điện tử  iOffice đang trong giai đoạn 

bảo trì hoặc lỗi thì các đơn vị sẽ gửi qua địa chỉ: dkcqtravinh@gmail.com.  

Lưu ý: Các văn bản gửi qua hệ thống phần mềm điện tử phải được Scane 

hoăc chụp đảm bảo và có đóng dấu ký tên của Ban Chấp hành đoàn các cơ sở.  

2. Danh mục các văn bản được gửi, nhận bằng phần mềm Văn phòng điện 

tử (không cần gửi bản giấy) gồm: Báo cáo, Lịch làm việc, Nghị quyết, Quyết định, 

Công văn, thư mời, Thông báo, Kế hoạch, Chương trình, Sao y, những thông tin chỉ 

đạo, điều hành của Thường trực Đoàn khối, tài liệu phục vục cuộc họp, văn bản 

khẩn, những văn bản gửi đến các cơ sở đoàn trực thuộc để thực hiện. 

Các văn bản được gửi, nhận bằng phần mềm Văn phòng điện tử (phải 

gửi kèm bản giấy) gồm: Công tác tổ chức, các văn bản liên quan đến công khai 

tài chính, nguồn quỹ (nếu có). Riêng những văn bản có tính MẬT được chỉ định 

trên văn bản thì không được phép gửi qua hệ thống điện tử mà sẽ được gửi, nhận 

bằng văn bản giấy. 

Trên đây là Thông báo về việc gửi, nhận văn bản qua phần mềm Văn phòng 

điện tử iOffice của Thường trực Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đề 

nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối nghiêm túc thực hiện. 
 

 
Nơi nhận: 

- TT Tỉnh đoàn (nắm); 

- TT ĐUKCCQ (nắm); 

- Ban TCKT Tỉnh đoàn (nắm); 

- BTV Đoàn khối (nắm); 

- Các Cơ sở đoàn trực thuộc (t/h); 

- Lưu VP. 
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