
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:       /UBND-KTTH 

V/v chính thức thực hiện phần 

mềm Phòng họp không dùng giấy 

“TD Ecabinet” bắt đầu từ ngày 

01/4/2022 

Ninh Thuận, ngày         tháng  3  năm 2022 

 

Kính gửi:  

 - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

     

 

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Sở, ban, ngành và địa phương; đề 

nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 333/STTTT-CN ngày 

16/02/2022 về việc thực hiện Phòng họp không giấy TDEcabinet tại Ủy ban 

nhân dân tỉnh; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chính thức thực hiện phần mềm Phòng họp không giấy 

(TDEcabinet) phục vụ các phiên họp của Ủy ban nhân dân tỉnh với các cơ quan, 

đơn vị, địa phương, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh bắt đầu từ ngày 

01/4/2022. Trình tự phiên họp, công tác chuẩn bị, tài liệu, thành phần dự họp và 

các nội dung liên quan đến phiên họp được thực hiện theo Quy chế làm việc của 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 ban hành kèm theo Quyết định số 

69/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021. 

2. Các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện nghiêm túc phần mềm 

TDEcabinet; chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng 

UBND tỉnh để được hỗ trợ, hướng dẫn.  

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có liên quan chuẩn bị tài liệu, cập nhật tài liệu phục vụ cuộc họp vào 

phần mềm TDEcabinet; xác định thành phần dự họp trên phần mềm TDEcabinet 

trước khi phiên họp được tổ chức. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị 

trong việc khai thác, sử dụng phần mềm TDEcabinet bảo đảm các cuộc họp diễn 

ra thông suốt; triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho 

phiên họp trên môi trường mạng theo quy định. Thường xuyên cập nhật, cải tiến, 

đổi mới để phần mềm TDEcabinet hoạt động ngày càng hiệu quả, dễ theo dõi và 

thao tác trong quá trình sử dụng. 
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Thông tin liên hệ hỗ trợ: 

- Lê Thanh Vũ, Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh; SĐT: 0911.688.077. 

- Phùng Đại Toàn, chuyên viên Phòng Công nghệ - Sở Thông tin và 

Truyền thông; SĐT: 0909.304.397. 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết 

và triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các CQ chuyên trách của Tỉnh ủy; 

- MTTQ và tổ chức CT-XH; 

- Các đơn vị ngành dọc; 

- Báo NT, Đài PTTH, TTXVN; 

- VPUB: LĐ, VXNV, KTTH, TCDNC; 

- Lưu: VT. NV 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 

 

 

 

 


		2022-03-21T10:23:22+0700


		2022-03-21T21:59:18+0700


		2022-03-21T21:59:34+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2022-03-21T22:00:13+0700




