
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

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

 
Số: 437 /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày 16 tháng 5 năm 2019 

V/v thực hiện gửi, nhận văn 
bản điện tử giữa các cơ quan 

trên địa bàn tỉnh 

       
Kính gửi: 

 
 
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

    

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống 
hành chính nhà nước; Công văn số 2887/VPCP-KSTT ngày 09/4/2019 của Văn 
phòng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông 
văn bản quốc gia. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị: 

1. Thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên 
thông văn bản nội tỉnh (trừ văn bản mật) giữa UBND tỉnh với các sở, ban, 
ngành, UBND các huyện, thành phố và văn bản gửi đi các Bộ, ban, ngành Trung 
ương gửi trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Thí điểm không gửi văn bản 
giấy đối với các văn bản điện tử đã ký số (theo Danh mục gửi kèm tại Phụ lục I). 

Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 16/5/2019 đến hết ngày 15/6/2019. 

Báo cáo đánh giá tình hình gửi, nhận văn bản điện tử và thực hiện thí 
điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số tại cơ quan, đơn vị thay văn bản giấy về 
Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/6/2019 (tính đến thời điểm thực 
hiện, xây dựng báo cáo). 

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và 
Truyền thông chỉ đạo các đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm văn phòng điện 
tử của UBND tỉnh (eOffice) thực hiện các giải pháp kỹ thuật kết nối liên thông 
bảo đảm gửi, nhận văn bản điện tử ký số giữa các cơ quan, đơn vị đang sử dụng 
phần mềm eOffice với các Bộ, ban, ngành Trung ương trên Trục liên thông văn 
bản quốc gia. 

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng 
UBND tỉnh chỉ đạo Viễn thông Lạng Sơn thực hiện các giải pháp kỹ thuật kết 
nối liên thông hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử VNPT-iOffice gửi, nhận 
văn bản điện tử ký số giữa các cơ quan, đơn vị đang sử dụng phần mềm Văn 
phòng điện tử VNPT-iOffice với các Bộ, ban, ngành Trung ương trên Trục liên 
thông văn bản quốc gia.  
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Kịp thời hỗ trợ các cơ quan, đơn vị khi có yêu cầu hỗ trợ ký số trên văn 
bản điện tử; tổng hợp kết quả thí điểm, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 
18/6/2019. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố 
nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng CM, HC-QT, TH-CB, TT PVHCC; 
- Lưu: VT, KGVX(LHH). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

 
Nguyễn Long Hải 
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PHỤ LỤC 
DANH MỤC CÁC LOẠI VĂN BẢN THÍ ĐIỂM  
GỬI, NHẬN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ CÓ KÝ SỐ 

(Kèm theo công văn số        /UBND-KGVX ngày     /5/2019 của UBND tỉnh) 
 

STT TÊN VĂN BẢN 

1  Văn bản hành chính của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

2  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị 

3  Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 

4  Quy chế 

5  Quy định 

6  Thông báo 

7  Hướng dẫn 

8  Kế hoạch 

9  Đề án 

10  Dự án 

11  Báo cáo 

12  Tờ trình 

13  Công văn 

14  Công điện 

15  Giấy mời 

16  Phiếu gửi 

17  Phiếu chuyển 
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