
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN  
 

Số:      /UBND-VX 

V/v đề nghị tăng cường thực hiện 

xử lý văn bản điện tử được ký số và 

công tác tuyên truyền CCHC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hoài Nhơn, ngày     tháng 6 năm 2021 

 

                            Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Chủ tịch UBND các xã, phường. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 09/02/2021 của UBND thị 

xã về việc tuyên truyền cải cách hành chính thị xã Hoài Nhơn năm 2021; Công 

văn số 540/STTTT-BCVT&CNTT ngày 28/5/2021 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc đề nghị tăng cường thực hiện xử lý văn bản điện tử được 

ký số; Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp bàn giải pháp cải thiện 

chỉ số cải cách hành chính thị xã năm 2021 vào ngày 03/6/2021.  

Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến như sau: 

 1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND 

các xã, phường nâng cao nhận thức, trách nhiệm nhất là người đứng đầu về 

công tác cải cách hành chính. Đảm bảo thực hiện 100% văn bản (trừ văn bản 

mật) phải được xử lý trên Hệ thống Văn phòng điện tử dưới dạng văn bản 

điện tử được ký số; tuân thủ các quy định gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử; 

đảm bảo 100% cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương sử dụng hệ thống thư công vụ; không sử dụng chữ ký số công cộng 

được cung cấp bởi các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. 

2. Giao Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao thị xã, UBND  các 

xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều 

hình thức phong phú, đa dạng như: tuyên truyền bằng xe lưu động, tuyên 

truyền trên sóng phát thanh, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên Trang 

thông tin điện tử thị xã và các xã, phường (ít nhất 1-2 tin, bài/tuần). 

Tập trung tuyên truyền công tác triển khai, thực hiện dịch vụ công mức 

độ 3, 4; đẩy mạnh dịch vụ chứng thực điện tử và sử dụng dịch vụ chứng thực 

điện tử trong thực hiện mức độ 3, 4; đảm bảo cung cấp và lưu trữ hồ sơ, giấy 

tờ điện tử có giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp.  

Phối hợp tổ chức truyền thông, tuyên truyền sâu rộng đến các doanh 

nghiệp, người dân về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính qua dịch vụ công trực tuyến và bưu chính công ích. 

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Văn phòng HĐND 

và UBND thị xã theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã 

thực hiện xác thực bằng chứng thư số; tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý 

văn bản điện tử theo quy định; tổng hợp định kỳ hằng tháng báo cáo về 

UBND thị xã biết, theo dõi, chỉ đạo 



Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, 

phường thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Hữu Thảo 
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