
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:            /UBND-VHTT 

V/v thực hiện ký số và gửi văn bản  

điện tử không gửi văn bản giấy 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày         tháng 7 năm 2020 

 
 

                                  

                   Kính gửi:  
  

 

 

  

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện;   

- UBND các xã, thị trấn. 

  

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; Công văn số 10099/UBND-HC Ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc thực hiện ký số và gửi văn bản điện tử không gửi văn bản giấy;  

UBND huyện yêu cầu:  

1. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn thực 

hiện nghiêm việc gửi nhận văn bản điện tử có ký số trực tiếp trên hệ thống phần mềm 

Quản lý văn bản và điều hành (trừ văn bản mật). Hiện tại còn nhiều phòng, cơ quan, 

đơn vị và UBND các xã, thị trấn chưa triển khai thực hiện văn bản điện tử ký số. 

2. Văn phòng HĐND&UBND huyện thực hiện việc kiểm duyệt qua khâu thẩm 

định thể thức và Văn thư, không phát hành các văn bản do các phòng, ban không ký số 

(trừ một số lĩnh vực đã được Chủ tịch UBND thống nhất từ trước). Phối hợp với Phòng 

VH&TT huyện để hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND huyện hằng tháng.  

3. Giao phòng VH&TT huyện triển khai thực hiện cấp mới chứng thư số, gia 

hạn thay đổi  thông tin chứng thư số, khôi phục thiết bị lưu khoá bí mật. 
 

Yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện. Các khó khăn vướng mắc liên hệ với ông: Phùng Văn 

Sơn - Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND, điện thoại 0978838351./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- CPVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, VHTT. 

 

 

 

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH  

  

  

  

  

 

  

Đặng Công Hoà 

    

  

 

 



 

DANH SÁCH  
CÁC PHÒNG, BAN, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ CÁC XÃ ĐÃ SỬ DỤNG  

KÝ SỐ TRÊN PHẦN MỀM QLVB&ĐH  

 

(Kèm theo Văn bản:         UBND-VHTT  ngày    tháng 7 năm 2020 

 của UBND huyện Tam Dương) 

  

  

TT Tên đơn vị Ghi chú 

1 
Văn phòng HĐND&UBND 
 

  

2 
Phòng VH&TT 
 

  

3 
BQL Dự án ĐTXD  
 

  

4 
Phòng Tư Pháp 
 

  

5 
UBND xã An Hoà 
 

  

6 
UBND Hoàng Hoa 
 

  

7 
UBND xã Hoàng Đan 
 

  

  

(Danh sách này có 4 phòng, cơ quan, đơn vị và 03 xã  

thực hiện ký số đến thời điểm ngày 17/7/2020). 
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