
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 444 /TB-UBND    Đình Lập, ngày  23 tháng 8 năm 2019 
  

       

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp tục thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử 

tại UBND huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 

 
 

 Thực hiện Công văn số 863/UBND-KGVX ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tiếp tục thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số thay văn 

bản giấy trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện tốt việc gửi, 

nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện 

Đình Lập thông báo đến các cơ quan, đơn vị như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử ký số thay văn bản giấy (trừ 

văn bản mật) giữa UBND huyện với các Sở, ban, ngành của tỉnh; các cơ quan 

chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn lên Trục 

liên thông văn bản nội tỉnh và của huyện.  

2. Các cơ quan chưa có phần mềm eOffice vẫn sẽ nhận được bản giấy 

theo quy định.  

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị được 

biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                     
- UBND tỉnh (b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND;   

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Ban HĐND; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CPVP, CVVP;                                    

- Lưu: VT.                                                

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Vi Văn Đông 
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