
 
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 
  Số: 4499/VP-THCB  Lạng Sơn, ngày  09 tháng 11 năm 2018 

V/v kết nối liên thông gửi,  
nhận văn bản điện tử 

  
                                                           

Kính gửi:   
  - Công an tỉnh; 
  - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 
  - Hội Cựu chiến binh tỉnh.       

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh tại Công văn số 3748/VP-KGVX ngày 21/9/2018 của Văn phòng 
UBND tỉnh về việc kết nối hệ thống Văn phòng điện tử eOffice, Văn phòng Ủy 
ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện 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. 

Để sử dụng Hệ thống liên thông văn bản phục vụ gửi, nhận văn bản điện 
tử, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị cử cán bộ văn thư thực 
hiện gửi, nhận văn bản đến Văn phòng UBND tỉnh để được hướng dẫn sử dụng 
Hệ thống, cụ thể: 

- Thời gian: 14h00 ngày 14/11/2018 (Thứ Tư). 

- Địa điểm: Phòng họp A tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị được 
biết và phối hợp thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- C,PVP UBND tỉnh; 
- Phòng KGVX, TH; 
- Lưu: VT, THCB.          

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

 
Phạm Hùng Trường 
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