
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /SKHCN-QLCN 
V/v đề nghị cung cấp tài liệu và cử đầu mối 

phối hợp xây dựng trợ lý ảo phục vụ công 

chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn 

        Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2021 
 

                                

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc 
  

 Thực hiện Công văn số 1798/STTTT-BCVT ngày 07/9/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc cung cấp tài liệu và cử đầu mối phối hợp xây dựng trợ 

lý ảo phục vụ công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn, Lãnh đạo Sở yêu cầu các 

phòng, đơn vị trực thuộc: 

 Cung cấp Danh mục các văn bản và File của từng văn bản quy phạm pháp 

luật, văn bản chỉ đạo điều hành còn hiệu lực từ trung ương đến địa phương liên 

quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị đã số hóa (Luật, Nghị 

định, Thông tư, Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, công văn hướng dẫn...) và thống 

kê Danh mục các tài liệu chưa số hóa.  

 Danh mục các văn bản gồm các thông  tin: STT, hình thức văn bản, trích yếu 

văn bản, ngày ban hành, cơ quan ban hành.  

 Tài liệu số hóa là những văn bản điện tử dưới dạng word, excel hoặc file 

.pdf (không phải dạng scan từ bản giấy). 

 Một văn bản được đặt tên viết tắt theo số hiệu văn bản (QĐ: Quyết định; 

NQ: Nghị quyết; CT: Chỉ thị .....) và tóm tắt trích yếu thể hiện được nội hàm của 

văn bản. 

 Mỗi lĩnh vực tổng hợp vào một thư mục riêng (tên lĩnh vực) trong thư mục 

chung (tên đơn vị) của đơn vị, cán bộ đầu mối tổng hợp của đơn vị thực hiện nén 

thư mục chung gửi về Phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành trước 

15h30’ ngày 10/9/2021 để tổng hợp gửi Sở Thông tin và Truyền thông. 

 Đề nghị các phòng, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

                                           KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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