
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 773  /SNV-VP Lạng Sơn, ngày   30  tháng  7   năm 2019 
  

V/v sử dụng văn bản điện tử 
 có chữ ký số trên trục liên thông 

 

  
                          

 Kính gửi:  
                                     - Các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh; 

           - UBND các huyện, thành phố. 

  

 Căn cứ 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 của Văn phòng Chính phủ về 
gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia. 

 Thực hiện Công văn số 1284/VP-KGVX, ngày 04/4/2019 của Văn phòng 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ 
quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Công văn số 437/UBND-KGVX, 
ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện gửi, nhận văn bản điện 
tử giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh. 

 Kể từ ngày 01/8/2019 đến hết ngày 31/12/2019, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 
sẽ phát hành các văn bản điện tử có chữ ký số, chứng thứ số (không gửi bản 
giấy) đến các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, 
thành phố đã và đang sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử eOffice hoặc VNPT 
– ioffice (có danh sách các cơ quan, đơn vị gửi kèm). Danh mục văn bản điện tử 
của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn có ký số được thực hiện theo phụ lục gửi kèm 
công văn này. 

Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo để các sở, ban, ngành, đơn vị 
trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố được biết và phối hợp triển 
khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- UBND tỉnh(b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc 
và trực thuộc Sở; 
- Phòng Nội vụ các huyện, TP; 
- Công chức, viên chức Sở Nội vụ (eOffice); 
- Website Sở Nội vụ; 
- Lưu: VT, VTHL. 

 
 
 
 
 
 

 Nguyễn Quốc Khánh 
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