
TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG 

* 

Số 530 - CV/TU 
V/v khai thác thông tin các hệ thống 

phần mềm 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 6 năm 2021 

 

    Kính gửi:  - Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, 

                    - Các ban của Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Báo Lâm Đồng, 

                    - Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức  

                       chính trị - xã hội tỉnh; Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh, 

                    - Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

                    - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XI; đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả việc đầu tư cho ứng dụng và phát triển công 

nghệ thông tin của toàn tỉnh cũng như trong hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, địa 

phương trong thời gian tới; Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình về việc 

cập nhật, khai thác sử dụng thông tin các hệ thống phần mềm để phục vụ công tác, 

cụ thể như sau: 

1. Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tại địa chỉ: 

 https://www.lamdong.dcs.vn/ 

2. Sử dụng tài khoản truy cập hệ thống “Gửi, nhận và xử lý văn bản trên 

Internet (I-DOC)” của cá nhân để truy cập khai thác các hệ thống thông tin: 

- “Hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy 

(RED)”: Sử dụng truy cập khai thác các thông tin chung, thời tiết, du lịch, bản tin 

hằng ngày, báo cáo nội bộ,... tại địa chỉ:  

https://thongtintonghop.lamdong.dcs.vn/webtichhop 

- Khai thác thông tin Văn kiện Đảng của các cơ quan, đơn vị tại địa chỉ: 

 https://vankiendang.lamdong.dcs.vn  

- Tính năng tổng hợp “Gửi, nhận và xử lý văn bản trên Internet (I-DOC)” 

cho từng cơ quan, đơn vị (Số liệu được cập nhật thường xuyên tại mục: Thống kê - 

Tổng hợp xử lý văn bản) tại địa chỉ: 

https://www.lamdong.dcs.vn/
https://thongtintonghop.lamdong.dcs.vn/webtichhop
https://vankiendang.lamdong.dcs.vn/
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 https://vanban.lamdong.dcs.vn 

 Lưu ý: Đối với các cơ quan, đơn vị chưa triển khai hệ thống “Gửi, nhận và 

xử lý văn bản trên Internet (I-DOC)” nếu có nhu cầu khai thác, tra cứu thông tin số 

liệu của các hệ thống phần mềm nêu trên tại mục 2; đề nghị lập danh sách bao gồm 

họ tên, chức vụ, số điện thoại, email công vụ gửi về Văn phòng Tỉnh ủy để tổng 

hợp và khai báo tài khoản sử dụng. 

3. Đối với các phân hệ số liệu báo cáo chuyên sâu theo từng lĩnh vực tại địa 

chỉ https://thongtintonghop.lamdong.dcs.vn; các cơ quan, đơn vị có nhu cầu 

khai thác, tra cứu thông tin số liệu; yêu cầu lập danh sách bao gồm họ tên, chức vụ, 

số điện thoại, email công vụ gửi về Văn phòng Tỉnh ủy để tổng hợp và khai báo tài 

khoản sử dụng. 

4. Đề nghị các cơ quan, đơn vị hoàn thiện việc cập nhật các thông tin liên 

quan đối với “Hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp 

ủy” (theo Công văn số 295-CV/TU, ngày 22/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 

hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/6/2021 và cập nhật, hoàn thiện Văn kiện 

Đảng để người dùng khai thác đầy đủ thông tin của các hệ thống phần mềm kể từ 

ngày 01/7/2021.  

Trân trọng thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy để các đồng chí biết, 

thực hiện.  

 
Nơi nhận:  
- Như kính gửi, 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 

- TT. HĐND tỉnh, UBND tỉnh (báo cáo), 

- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, 

  Văn phòng UBND tỉnh, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,  

- Các phòng, NKTU và Khối TM- TH VPTU, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

Phạm Ngọc Hà 

 

https://vanban.lamdong.dcs.vn/

		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-06-11T16:23:01+0700
	Việt Nam
	Tỉnh ủy Lâm Đồng<tinhuy@lamdong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-06-11T16:23:27+0700
	Việt Nam
	Phạm Ngọc Hà<hapn@lamdong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




