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Số: 242 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  17 tháng 01 năm 2019 

V/v thử nghiệm phần mềm Văn 
phòng điện tử VNPT-iOffice 

 
 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

Sau khi xem xét Công văn số 6723/VNPT-PTTT ngày 27/12/2018 của 
Viễn thông Lạng Sơn về việc xin đề xuất triển khai phần mềm Quản lý văn bản 
và điều hành VNPT-iOffice trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; kết quả trình diễn phần 
mềm VNPT-iOffice do Văn phòng UBND tỉnh tổ chức (ngày 11/01/2019), đồng 
chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì: 

1. Phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn, các đơn vị liên quan triển khai kế 
hoạch thử nghiệm phần mềm VNPT-iOffice tại các cơ quan, đơn vị: Sở Thông 
tin và Truyền thông; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp; Văn phòng 
UBND tỉnh; UBND huyện Cao Lộc. Thời gian thử nghiệm: 01 tháng; thời điểm 
cụ thể do Sở và các đơn vị thống nhất triển khai. 

2. Sau khi kết thúc quá trình thử nghiệm, Sở tổng hợp kết quả, báo cáo 
UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo (trong đó có nội dung về thiết bị phần cứng, đường 
truyền; lực lượng hỗ trợ khi triển khai,...). 

Thời gian hoàn thành: trong tháng 02 năm 2019. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, đoàn thể: TC, TNMT, TP, KHĐT, 
LĐLĐ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, VP UBND tỉnh; 
- UBND huyện Cao Lộc, thành phố LS; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KGVX, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KGVX(LHH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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