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THÔNG BÁO 
Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý văn bản 

trên hệ thống eOffice, tăng cường sử dụng văn bản điện tử 
 

Căn cứ chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng chính phủ 
về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà 
nước; 

Căn cứ văn bản số 432/UBND-THCB ngày 18/5/2012 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và sử 
dụng chương trình văn phòng điện tử (eOffice); văn bản số 773/VP-THCB 
ngày 22/5/2012 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện ứng 
dụng công nghệ thông tin theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Để thực hiện tốt việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt 
động của cơ quan nhà nước đạt hiệu quả cao trong xử lý công việc; Yêu cầu 
các Phòng thuộc sở, các tổ chức trực thuộc sở và cá nhân công chức, viên 
chức thuộc sở thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc các Văn bản chỉ đạo 

Văn bản số 432/UBND-THCB ngày 18/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Lạng Sơn về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng 
chương trình văn phòng điện tử (eOffice). 

Văn bản số 773/VP-THCB ngày 22/5/2012 của Văn phòng Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin theo chỉ đạo của Ủy 
ban nhân dân tỉnh. 

2. Trong soạn thảo các văn bản 

a) Về phông chữ (Font):  

Căn cứ thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về 
hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. 

Phông chữ sử dụng trình bày văn bản trên máy vi tính là phông chữ tiếng 
Việt của bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001. 

b) Lưu tên file văn bản: Tên văn bản không dùng ký tự đặc biệt hoặc ký 
tự tiếng việt, có dấu. Cú pháp ngắn gọn, không quá 40 ký tự (phần cách giữa 
các ký tự cũng được tính theo số lần tương ứng với số ký tự). 

Ví dụ: Quyết định cử công chức đi học 

Sẽ được lưu tên file gợi ý dưới dạng: 

Cách 1: Quyetdinhcucongchucdihoc 

Cách 2: Quyet dinh cu cong chuc di hoc 
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3. Các văn bản kèm theo 

Văn bản gửi kèm theo eOffice hoặc: 

a) Các văn bản sao lục của Ủy ban nhân dân tỉnh được cập nhật tại địa 
chỉ Website: www.langson.gov.vn/ubnd/vbsl 

b) Các văn bản kèm theo văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh được 
cập nhật tại địa chỉ Website: www.langson.gov.vn/ubnd/vbcd 

4. Các văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Được đính kèm theo các văn bản của Sở trên eOffice (Văn thư chuyển 
trực tuyến). 

b) Các phòng chuyên môn: 

Khi có văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh yêu cầu các phòng, tổ chức trực thuộc Sở Nội vụ, các cá nhân công chức, 
viên chức trực tiếp gửi file điện tử kèm theo (trừ các văn bản có nội dung 
thuộc danh mục bí mật nhà nước) đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo 
địa chỉ hộp thư chung vanphong@langson.gov.vn hoặc gửi cho chuyên viên 
trực tiếp xử lý theo địa chỉ hộp thư trong mục “Danh bạ điện tử” trên trang tin 
điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại địa chỉ Website: 
www.langson.gov.vn/ubnd/email 

5. Các văn bản được giao xử lý trên eOffice 

5.1. Các văn bản được giao xử lý chính, đồng xử lý 

Người được giao xử lý chính có trách nhiệm xử lý công việc theo nội 
dung công việc được giao xử lý chính. Người được giao đồng xử lý có trách 
nhiệm cung cấp thông tin, phối hợp với người được giao xử lý chính để giải 
quyết công việc. 

5.2. Các văn bản được giao xử lý chính nhưng không thuộc phạm vi xử 
lý đề nghị chuyển lại văn bản cho Chánh văn phòng hoặc người khởi tạo để 
giao xử lý văn bản phù hợp. 

5.3. Các văn bản được giao xử lý chính nhưng không thuộc phạm vi xử 
lý có thể báo cáo lãnh đạo sở, xin ý kiến chỉ đạo để chuyển thẳng quyền xử lý 
văn bản cho phòng thuộc phạm vi xử lý. 

Yêu cầu các phòng, tổ chức trực thuộc sở phổ biến đến toàn thể công 
chức, viên chức triển khai nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

- LĐ Sở; 
- Các phòng, TC  thuộc sở; 
- Website; 
- Lưu: VT, VP. 

  
 

(Đã ký) 
 
 

  Phùng Đức Tứ 
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