
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN HOÀI NHƠN 

Số:           /UBND-VX 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Hoài Nhơn, ngày       tháng  3  năm 2020 
V/v tăng cường thực hiện ký số 

trên văn bản điện tử và sử dụng thư     

điện tử công vụ trong công tác 

 

   

Kính gửi:  

                                               - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

                                               - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Ngày 10/2/2020 UBND huyện đã ban hành Văn bản số 123/UBND-VX về 
việc tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử; ký số trên văn bản điện tử và sử dụng 

họp thư điện tử công vụ. Tuy nhiên việc triển khai thực hiện vẫn chưa đạt hiệu quả. 
Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, ban, phòng, Chủ tịch UBND các xã thị trấn tiếp tục thực hiện 

nghiêm túc chỉ đạo của UBND huyện tại Văn bản số 123/UBND-VX ngày 10/2/2020. 

2. Kể từ ngày 10/3/2020 các cơ quan, ban phòng khi tham mưu văn bản cho 

UBND huyện phải thực hiện ký số qua hệ thống Văn phòng điện tử theo quy trình sau: 

Lãnh đạo hoặc chuyên viên phòng, ban (Dự thảo văn bản) → Lãnh đạo 

phòng, ban (Ký nháy) →  Lãnh đạo/chuyên viên phụ trách khối VP HĐND và 

UBND huyện (Ký nháy) → Lãnh đạo UBND huyện (Ký duyệt) → Văn thư UBND 

huyện (Lấy số, phát hành). 

Trong các bước trên nếu kiểm tra chưa đảm bảo văn bản sẽ được trả về cho cơ 

quan tham mưu để thực hiện lại từ đầu. 

3. Các cơ quan, ban, phòng, UBND các xã thị trấn tăng cường ban hành văn 

bản điện tử có ký số, không phát hành văn bản giấy theo Công văn số 775/VPCP-

KSTT ngày 04/02/2020 của Văn phòng Chính phủ về danh mục văn bản điện tử 

không gửi kèm văn bản giấy. 

4. Tuyệt đối sử dụng email công vụ trong công tác. Nếu cán bộ, công chức 

của cơ quan, đơn vị nào không sử dụng email công vụ thì Thủ trưởng cơ quan, đơn 

vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện. 

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- CT, các PCT; 

- LĐ, CV VP; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

Cao Thanh Thương 
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