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Số: 351/TB-UBND Chi Lăng, ngày 27  tháng 8 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 
Về việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử  
Tại UBND huyện Chi Lăng, 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 Chi Lăng thông báo đến các cơ quan, đơn vị như sau: 

1. Từ ngày 01/9/2019 UBND huyện Chi Lăng tiếp tục thực hiện gửi, nhận 

văn bản điện tử ký số thay văn bản giấy (trừ văn bản mật) giữa UBND huyện 

với UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các 

cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện lên Trục liên thông 

văn bản nội tỉnh và của huyện.  

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

quy định.  

 UBND huyện Chi Lăng trân trọng thông báo để các cơ quan được biết, 

phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (BC); 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện; 
- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 
- Các Ban HĐND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 
- UBND các xã, thị trấn 
- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT, VP (ĐTH). 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Đinh Hữu Học 

 



PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC LOẠI VĂN BẢN THÍ ĐIỂM  

GỬI, NHẬN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ CÓ KÝ SỐ 
(Kèm theo Thông báo số:         /TB-UBND ngày 20/5/2019 của 

UBND huyện Chi Lăng) 
 

STT TÊN VĂN BẢN 

1  Văn bản hành chính của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện 

2  Quyết định của Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị 

3  Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện 

4  Quy chế 

5  Quy định 

6  Thông báo 

7  Hướng dẫn 

8  Kế hoạch 

9  Đề án 

10  Dự án 

11  Báo cáo 

12  Tờ trình 

13  Công văn 

14  Công điện 

15  Giấy mời 

16  Phiếu gửi 

17  Phiếu chuyển 
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