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V/v ding k sCr dung phn mém 
quán 1 vAn bàn min phi 

Thành pIi H6 Chi Minh, ngày.26 tháng nám 2017 

KInh gIn: 
- Các sâ, ban ngành Thành phô; 
- Các Tong cong ty, Cong ty thuc Thành ph 0^; 
- Uy ban nhân dan các qun, huyn. 

Qua kim tra, khâo sat vic Inng dicing Cong ngh8 thông tin vào cong tác van 
thu, km trü tai  các Co quan, tO chIne trén dja bàn Thành phô, Chi ciic Van thu - 
Liru ti-u nhn thây tai  m)t so co quan và Ca quan trirc thuc van chua có diêu kiin 
trang bj phân mêm tie quân 1 van bàn di, den cIna Co quan mInh. MOt  so ca quan, 
to chIne vn cOn lp so van bàn di, den bang phuong pháp thu công, truyên thông 
nhu: lp so dang k) van ban (giây) hoc sIn dung excel... 

Nhm tang cung 1mg diving Cong ngh8. thông tin vào cong tác van thu, li.ru  
tri, ho^ trçi các co quan thi4n lçii trong vic quán l, theo dOi van bàn cUa co quan, 
Chi cic Van thu - Lixu trü dã xây dinng chuo'ng trInh quán 1 van bàn ho tr(y các 
co quan có nhu câu sIr ding nhu sau: 

1. Ve^ ni dung chuong trInh: 

a) Di tucing sIr dung: 

Chuorng trInh phü ha p vói yêu cu chi sIr ding vic quàn l van bàn dOc 
lp tai  van thu co quan (không phân phôi van bàn và lp ho so trên mOi 	tru&ng 
man g) cüa các co quan hoc ca quan trirc thuc chua duçic 1mg dung cong ngh 
thong tin (chua có phân mêm) vào cOng tác quàn l van bàn. 

b) Pham vi sIr dung: 

Chuong trInh nhm h65  trçY tai  van thu co quan quân l van bàn di, din. 

c) TInh näng: 

Chuong trInh duçic xây drng dira trên các quy djnh v& quân l van bàn theo 
Thong tu sO 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 näm 2012 cüa Bô Ni vi ye 
hi.thing dn quán l van bàn, lp ho so và np km ho so, tài 1iu váo luu trr co 
quan, bao gOm các tInh näng co bàn: 

- Cp nhp van bàn di, van ban din, dInh kern file. 

- Tim kim van bàn di, dn Mt  cách nhanh chóng. 

- Xut báo cáo van bàn di, dn theo ngày, tháng, näm d lp và in s quan 
1 van bàn di, den. 



uynh Van Phñng 

2. Ve^ dàng k sir ding: 

Chi ciic Van thu - Luu trU de nghj các cer quan, to chüc trin khai den cac 
ccr quan, to chrc trrc thuc (nêu co) có nhu câu sü diving Chucing trInh nêu trên 
dang 4 vâi Chi ciic Van thu - Luu trü dé duçic cài d.t vâ huâng dan sr ding theo 
dja chi Tang 6, Tôa nhà IPC, sO 1489 Dai  19^ Nguyn Van Linh, phu?mg Tan 
Phong, Qun 7, din thoai so 028.37.760.692, email: ccvtlt.snvtphcm.gov.vn./. - 

N.ri nhin: 
- Nhu trén (gCri van ban din tü); 
- Dang tâi trên website Chi eic; 
- Luu: VT, P.QLVTLT.  gc 

CHI CJC TR!YNG 


