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THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi hộp thư điện tử công vụ để gửi và nhận thư điện tử 
 

Hiện nay, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đang sử dụng hộp thư điện tử 

công vụ vpubndtinh@gialai.gov.vn để phục vụ việc gửi, nhận thư điện tử đối với 

các đơn vị và cá nhân không sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của 

tỉnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây hộp thư điện tử trên thường xuyên bị lỗi nên 

việc gửi và nhận thư điện tử đến các đơn vị và cá nhân không thực hiện được. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo từ ngày 21/11/2022 Văn phòng sẽ sử 

dụng hộp thư điện tử công vụ mới là vpgialai@chinhphu.vn thay thế cho hộp thư 

điện tử công vụ vpubndtinh@gialai.gov.vn để thực hiện gửi và nhận thư điện tử 

đến các đơn vị và cá nhân liên quan.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các đơn vị, địa phương biết để quá 

trình gửi, nhận thư điện tử không bị gián đoạn./. 

 

Nơi nhận: 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đứng trên trên 

địa bàn tỉnh; 

- Huyện ủy/Thị ủy/Thành ủy/, HĐND, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ quan báo đài Trung ương, phóng 

viên thường trú tại Gia Lai; 

- Cổng TTĐT tỉnh (đăng thông báo); 

- Phòng HCQT; 

- Lưu: VT, TTTH. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lộc 
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