UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG

Số: 4884/VP-THCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 06 tháng 12 năm 2018

V/v khai thác, ứng dụng hệ
thống liên thông trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn.

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày
25 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt nhiệm vụ trọng
tâm chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của Văn phòng UBND tỉnh năm
2018, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai xây
dựng, hoàn thiện Hệ thống kết nối liên thông văn bản trong tỉnh, kết nối với
trục liên thông quốc gia. Đến nay hệ thống liên thông gửi nhận văn bản điện
tử đã cơ bản hoàn thiện và hoạt động ổn định.
Để kịp thời khai thác, ứng dụng có hiệu quả các chức năng của hệ
thống liên thông văn bản, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị:
Khai thác, sử dụng trang thông tin theo dõi quá trình gửi, nhận văn bản
trên hệ thống văn phòng điện tử (eOffice) qua hệ thống liên thông, có địa chỉ:
http://lienthongvanban.langson.gov.vn:8086 (danh sách tài khoản và hướng
dẫn sử dụng được gửi kèm theo văn bản này).
Trong quá trình vận hành, theo dõi, nếu có vướng mắc hoặc phát hiện
lỗi gửi, nhận văn bản trên hệ thống liên thông, đề nghị liên hệ Trung tâm Tin
học - Công báo, Văn phòng UBND tỉnh, điện thoại: 0977153331 để được xử
lý kịp thời.
Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ
tịch UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:

CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh (b/c);
- Chánh, PVP UBND tỉnh;
- Các phòng CM, TT THCB;
- Lưu: VT, (NQA).

Phùng Quang Hội

