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THÔNG BÁO 

Về việc sử dụng chương trình quản lý nhiệm vụ tích hợp trên Hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOffice 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh 

về việc 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, nhằm tiếp tục thực hiện 

việc quản lý, theo dõi đối với các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh giao, Văn phòng UBND tỉnh thông báo: 

 Kể từ ngày 01/3/2020, Văn phòng UBND tỉnh chính thức thực hiện việc 

cập nhật, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao trên Hệ thống Quản lý văn bản và 

điều hành VNPT - iOffice phiên bản 4.0 tại các phòng, ban chuyên môn, đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Đồng thời các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố thực hiện tiếp nhận, xử lý, báo cáo hoặc xin gia 

hạn thực hiện nhiệm vụ trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT-

iOffice.  

 (Hướng dẫn sử dụng cụ thể được kèm theo theo trên VNPT-iOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn 

thông Lạng Sơn bố trí lực lượng, phương tiện kỹ thuật hỗ trợ triển khai, hướng 

dẫn cụ thể, bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, có biện pháp kịp thời xử lý 

các vấn đề phát sinh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng 

mắc cần điều chỉnh, bổ sung, các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Văn 

phòng UBND tỉnh để tổng hợp, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn 

thông Lạng Sơn xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. 

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết, 

phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VNPT Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh; 

- Các phòng CM, đơn vị;  

- Lưu: VT, TH (NNK)                 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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