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THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trên Hệ thống Quản lý văn bản 
và điều hành VNPT – iOffice tại UBND thành phố, tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai chuyển đổi Hệ thống quản lý văn bản và điều 
hành trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2019.  

UBND thành phố thực hiện chuyển đổi Hệ thống phần mềm Văn phòng 
điện tử eOffice sang Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT - iOffice 
phiên bản 4.0 tại các phòng, ban đảng, đoàn thể, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự 
nghiệp, UBND các phường, xã trực thuộc UBND thành phố. 

1. Từ ngày 03/02/2020 UBND thành phố Lạng Sơn bắt đầu thực hiện việc 
xử lý văn bản đi và đến trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT – 
iOffice (không thực hiện tiếp nhận văn bản đến và đi trên hệ thống phần mềm 
eOffice). 

2. Các văn bản đi do UBND thành phố Lạng Sơn ban hành sẽ được tích 
hợp chữ ký số (tương đương dấu đỏ) và chỉ ban hành văn bản điện tử, không 
ban hành văn bản giấy (trừ văn bản mật và các văn bản liên quan đến thanh, 
quyết toán và chế độ). 

3. UBND thành phố đề nghị Viễn thông Lạng Sơn bố trí lực lượng, 
phương tiện kỹ thuật hỗ trợ triển khai, có biện pháp kịp thời xử lý khi có sự cố 
xảy ra. 

UBND thành phố Lạng Sơn trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị 
được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Lạng Sơn (báo cáo); 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 
- UBND các huyện; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND TP; 
- CT, Các PCT UBND TP; 
- Các ban HĐND; 
- Chánh, các PCVP UBND TP; 
- Các phòng, ban, đảng, đoàn thể TP; 
- UBND các phường, xã; 
- Trang TTĐT TP; 
- VNPT Lạng Sơn; 
- Lưu: VT, QTM. 

CHỦ TỊCH 
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