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ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

Giồng Riềng, ngày 30 tháng 9 năm 2022

Về việc quy định chế độ tiếp nhận thông
tin, văn bản thông qua hệ thống
văn bản điện tử và nhóm Zalo

Kính gửi: - Hội Đồng đội các xã, Thị trấn;
- Các Liên đội trực thuộc.
Nhằm đảm bảo việc tiếp nhận văn bản, trao đổi thông tin từ hội Đồng đội
huyện với Hội đồng đội các xã, thị và các Liên đội được nhanh chóng, kịp thời,
tránh việc thất lạc văn bản hoặc trôi thông tin. Hội Đồng đội quy định chế độ
tiếp nhận thông tin và văn bản qua cổng thông tin điện tử Tuổi trẻ Giồng Riềng
và nhóm Zalo, cụ thể như sau:
1. Hệ thống văn bản điện tử:
* Địa chỉ đăng tải văn bản: các văn bản công tác Đội được đăng tải tại
địa chỉ: https://tuoitregiongrieng.com/vanban
* Một số quy ước chung:
Các văn bản được phát hành trên Website được xem như là chính thức
(trừ những văn bản có tính bảo mật sẽ không phát hành tại đây).
Đề nghị Hội đồng đội các xã, thị và các liên đội truy cập địa chỉ nêu trên
để cập nhật văn bản mới nhất ít nhất 02 lần/ngày vào 08h00 và 14h00 để đảm
bảo việc tiếp nhận các văn bản kịp thời.
2. Nhóm Zalo:
* Tên nhóm: Việc trao đổi thông tin chuyên môn công tác Đội được trao
đổi qua nhóm Zalo: CLB Phụ trách Đội Giồng Riềng.
* Một số quy ước chung khi sử dụng nhóm:
Không trao đổi các việc riêng trên nhóm như: chúc mừng sinh nhật, tán
gẫu.
Mỗi thành viên bắt buộc phải truy cập nhóm ít nhất 02 lần/ngày vào
08h00 và 14h00 để đảm bảo việc cập nhật và phản hồi thông tin kịp thời.
Khi nhận được thông tin các thành viên phải có phản hồi đã nhận được
thông qua các biểu tượng cảm xúc (like, tim,…) hoặc bằng tin nhắn.
Đối với các cuộc bình chọn trên nhóm sau khi nhận được phải bình chọn
ngay để đảm bảo việc tổ chức thực hiện các nội dung chuyên môn.

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận và phản hồi thông tin 2
chiều giữa Hội Đồng đội huyện với Hội đồng đội các xã, thị và các Liên đội đề
nghị Hội đồng đội các xã, thị và các Liên đội triển khai thực hiện tốt/.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT huyện;
- Ủy viên HĐĐ huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu.
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