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

 
 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 
 

Sau khi xem xét Công văn số 1021/STTTT-CNTT, ngày 14/9/2018 của 
Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai kết nối hệ thống Văn phòng 
điện tử eOffice, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông về phương án 
triển khai kết nối hệ thống Văn phòng điện tử eOffice đối với Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh, Công an tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh tại Công văn nêu trên. 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị hoàn 
thành việc kết nối hệ thống, bảo đảm hệ thống hoạt động an toàn, thuận tiện, tiết 
kiệm, hiệu quả; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 10/2018. 

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh thực hiện thiết lập cấu hình, tạo tài khoản 
cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh (mỗi cơ 
quan 01 tài khoản) trên phần mềm liên thông kết nối các hệ thống quản lý và 
điều hành văn bản, hướng dẫn tập huấn cho các cơ quan, đơn vị sử dụng. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Các sở, ngành: TC, KHĐT, CA tỉnh,  
  BCH Quân sự tỉnh; 
- Hội Cựu chiến binh tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: KGVX,TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX(LHH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
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