
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KGVX 

V/v hoàn thiện dự thảo Kế hoạch 

thuê dịch vụ CNTT Hệ thống quản 

lý văn bản và điều hành trong các 

cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 

 Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Tài chính. 

 

Xem xét Báo cáo số 352/BC-STC ngày 26/8/2020 của Sở Tài chính về kết 

quả thẩm định Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống quản lý 

văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 

đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, nghiên cứu đầy đủ ý 

kiến của Sở Tài chính và bổ sung hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt Kế hoạch 

thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong 

các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”, gửi lại Sở Tài chính (cơ quan 

đầu mối thẩm định) trước ngày 04/9/2020. 

2. Sở Tài chính là cơ quan đầu mối thẩm định có trách nhiệm trình Chủ 

tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn” theo đúng quy định, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. 

 (Báo cáo số 352/BC-STC được gửi kèm trên VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CV, TT TH-CB;  
- Lưu: VT, KG-VX(HTHT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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