
 

Kính gửi: 

  - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

  - Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh. 

   

 Căn cứ Kế hoạch số 965/KH-SLĐTBXH ngày 03/5/2019 của Sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội về việc triển khai ứng dụng phần mềm văn phòng điện 

tử eGovOffice mở rộng đến phòng LĐTBXH huyện, thành phố; 

 Căn cứ Công văn số 3323/SLĐTBXH-VP ngày 27/12/2019 của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện liên thông văn bản điện tử của 

ngành Lao động – Thương binh và Xã hội. 

 Qua thời gian triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản eGov 

(egovsoldtbxh.tayninh.gov.vn). Sở đề nghị các đơn vị trực thuộc, Trường Cao 

đẳng nghề Tây Ninh báo cáo kết quả thực hiện liên thông văn bản điện tử. Đồng 

thời, các đơn vị nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng phần 

mềm và đề xuất, kiến nghị để Sở đẩy mạnh triển khai các ứng dụng CNTT trong 

hoạt động quản lý và điều hành trong thời gian tới. 

Báo cáo gửi về Văn phòng Sở chậm nhất ngày 29/4/2020. 

Đề nghị các đơn vị thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ LAO ĐỘNG - 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /SLĐTBXH-VP     Tây Ninh, ngày       tháng   4  năm 2020 
       

v/v báo cáo kết quả 01 năm thực hiện 

liên thông văn bản điện tử của ngành 

Lao động – Thương binh và Xã hội 

qua hệ thống eGov 

(egovsoldtbxh.tayninh.gov.vn) 
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