
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Số:       /SLĐTBXH-VP Lạng Sơn, ngày      tháng    năm 2020 

V/v hướng dẫn quy trình thực hiện 

nhiệm vụ UBND tỉnh giao 

 

 
 

 

 Kính gửi:  

    - Các phòng và tương đương; 

    - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

    - Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn. 

 

Thực hiện triển khai thông báo số 18/TB-VP của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

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

bản và điều hành VNPT – iOffice, văn phòng đề nghị các phòng ban thực hiện 

đúng quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản theo chỉ thị của UBND tỉnh. Cụ thể 

như sau: 

1. Đối với những văn bản giao nhiệm vụ của UBND tỉnh người thực hiện  

phải tích vào phần văn bản trả lời để xử lý, không khởi tạo văn bản đi chuyên 

viên. 

2. Trong quá trình thực hiện nhiệm được giao cần xin ý kiến của các Sở, 

ngành chuyên viên phải khởi tạo văn bản mới không được tích vào phần trả lời 

văn bản trong luồng xử lý văn bản giao nhiệm vụ 

3. Trường hợp không thể xử lý được đúng hạn thì có thể xin gia hạn trả lời 

văn bản theo hướng: văn bản trả lời -> gia hạn thời gian. 

(Có hướng dẫn sử dụng kèm theo) 

Đề nghị các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị trực thuộc và 

Trường Cao đẳng nghề nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT.                                   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tuấn 
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