
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 2898/VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 27 tháng 7 năm 2018 

V/v kết nối hệ thống Văn phòng 
điện tử eOffice 

 
 

Kính gửi:  
- Công an tỉnh; 
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;  
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;  

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 
28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận  
văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Văn 
phòng UBND tỉnh dự kiến triển khai kết nối hệ thống Văn phòng điện tử 
(eOffice) giữa Văn phòng UBND tỉnh với các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh trong năm 2018. 

Để việc triển khai kết nối hệ thống eOffice giữa Văn phòng UBND tỉnh 
với các đơn vị bảo đảm theo dự kiến (không áp dụng đối với việc gửi, nhận văn 
bản điện tử có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật), đề 
nghị quý đơn vị cho ý kiến (đồng ý hoặc không đồng ý) bằng văn bản, gửi về 
Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 08/8/2018 để Văn phòng UBND tỉnh tổng 
hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của đơn vị./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: TC, TT&TT; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: KGVX, NC, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX, (LHH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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