
UBND HUYỆN HỮU LŨNG 
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /VP-TH 

V/v hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết 

hồ sơ dịch vụ công liên thông từ hệ 

thống Một cửa điện tử sang hệ thống 

Quản lý văn bản và điều hành 

Hữu Lũng, ngày      tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 396/STTTT-CĐS, ngày 28/02/2022 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công 

liên thông từ hệ thống Một cửa điện tử sang hệ thống Quản lý văn bản và điều 

hành. Văn phòng HĐND và UBND huyện hướng dẫn các đơn vị thực hiện như 

sau: 

Hiện nay Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử (VNPT-

iGate) với hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (VNPT-iOffice) đã được tích 

hợp chức năng liên thông gửi, nhận hồ sơ để phân công, xử lý hồ sơ dịch vụ công 

trên hệ thống VNPT-iOffice. Sau khi hồ sơ dịch vụ công được tiếp nhận từ bộ phận 

Một cửa sẽ được chuyển đến Văn thư của đơn vị tại mục “Quản lý văn bản đến” 

trên hệ thống iOffice để xử lý theo quy trình văn bản thông thường. 

Để thuận tiện cho các đơn vị trong việc xử lý hồ sơ liên thông giữa hai hệ 

thống VNPT-iGate và VNPT-iOffice, các đơn vị thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.  

(Tài liệu hướng dẫn gửi kèm trên Hệ thống VNPT-iOffice). 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ đầu mối kỹ 

thuật Viễn thông Lạng Sơn hoặc Văn phòng HĐND và UBND huyện để được 

hướng dẫn chi tiết: 

- Viễn thông Lạng Sơn: Ông Đình Mạnh Linh, điện thoại: 0846 678 158. 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện: Ông Dương Viết Diện, chuyên viên, 

điện thoại: 0943 570 123. 

Nhận được Văn bản, đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thủy 
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