
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VX 

V/v đề nghị tăng cường gửi, 

nhận văn bản điện tử có ký số 

trên Trục liên thông văn bản tỉnh 

 Hoài Nhơn, ngày      tháng 10 năm 2022 

       

            Kính gửi:   

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thị xã; 

- UBND các xã, phường. 

 

Tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg 

ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa 

các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Quyết định số 1296/QĐ-

UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính 

phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch số 33-

KH/TU ngày 29/10/2021 của Thị ủy Hoài Nhơn về chuyển đổi số thị xã Hoài 

Nhơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 51/KH-UBND 

ngày 18/4/2022 của UBND thị xã Hoài Nhơn về chuyển đổi số đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 25/4/2022 của 

UBND thị xã về chuyển đổi số năm 2022 của thị xã Hoài Nhơn. 

Hiện nay, qua rà soát trên hệ thống trục liên thông văn bản cho thấy việc 

thực hiện ký số và gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị liên quan 

và UBND các xã, phường trên trục liên thông có tỷ lệ rất thấp (nhất là UBND 

các xã, phường). 

(Có Phụ lục thống kê kèm theo) 

Căn cứ Công văn số 1099/STTTT-BCVT&CNTT ngày 11/10/2022 của 

Sở thông tin và Truyền thông về việc đề nghị tăng cường gửi, nhận văn bản điện 

tử có ký số trên Trục liên thông văn bản tỉnh. 

Để chỉ số xây dựng chính quyền điện tử năm 2022 của thị xã đạt kết quả 

cao nhất, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu: 

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

phường  

Nghiêm túc triển khai thực hiện việc phát hành văn bản qua trục liên 

thông đúng quy trình nghiệp vụ. 



(Theo hướng dẫn tại Công văn số 27/UBND-VX ngày 08/1/2022 của 

UBND thị xã) 

2. Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin  

Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và 

UBND các xã, phường thực hiện việc phát hành văn bản qua trục liên thông. 

Tổng hợp kết quả hằng tháng, báo cáo lãnh đạo UBND thị xã biết, chỉ đạo. 

Trong quá trình triển khai nếu vướng mắc liên hệ: Phòng Văn hóa và 

Thông tin (Ông Nguyễn Quốc Tùng – Số điện thoại: 0768317800) để được 

hướng dẫn.  

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

xã, phường nghiêm túc thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông (b/c); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Trần Hữu Thảo 
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