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Tam Dương, ngày      tháng 12 năm 2019 

 

         Kính gửi: 

- Các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện văn bản 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. Kèm theo danh mục các loại văn bản được phép ký số kể từ ngày 

01/1/2020. 

 Chủ tịch UBND huyện yêu cầu như sau:  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Cá nhân các đ/c là lãnh đạo cấp phó trở 

lên thực hiện ngay việc ký số tất cả các văn bản đi trên phần mềm quản lý văn 

bản và điều hành (trừ văn bản mật) như tại nội dung văn bản số 10099/UBND-

HC ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc kèm danh mục (kèm theo VB 

này) và các văn bản 2582/UBND-VP ngày 06/12/2019 của UBND huyện về 

triển khai ký số; văn bản 2626/UBND-VP ngày 12/12/2019 và các văn bản đôn 

đốc, hướng dẫn ký số của UBND huyện. Không gửi, nhận văn bản giấy.  

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhận chưa có hoặc chưa đăng ký cấp chữ ký số 

hoặc thay đổi tên đơn vị, chức danh cá nhân do phân công, sắp xếp tổ chức cần 

phải thay đổi thông tin của ký số cho phù hợp thì liên hệ ngay với phòng Văn 

Hóa TT-TT, ông Lê Văn Cường ĐT: 0985897869 để đăng ký cấp mới hoặc thay 

đổi để sử dụng.  

- Trong triển khai ký số văn bản, mọi khó khăn vướng mắc liên hệ trực 

tiếp với ông Phùng Văn Sơn – Chuyên viên văn phòng HĐND&UBND huyện 

ĐT: 0979822937 hoặc ông Doãn Tuấn Khiêm (thường trực đơn vị xây dựng 

phần mềm QLVB&ĐH)– ĐT: 0914827558 để được hỗ trợ kỹ thuật.  

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trương nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- CVTH; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Đào Hải Nam 
 



Phụ lục  

DANH MỤC CÁC LOẠI VĂN BẢN CHỈ GỬI VĂN BẢN  

ĐIỆN TỬ KÝ SỐ KHÔNG GỬI VĂN BẢN GIẤY. 

(Kèm theo văn bản số:              /UBND-VP ngày       /12/2019 của UBND huyện) 

TT Tên văn bản Ghi chú 

I VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

1 Quyết định  

II VĂN BẢN HÀNH CHÍNH  

1 Quyết định  

2 Chỉ thị  

3 Quy chế  

4 Quy định  

5 Thông báo  

6 Hướng dẫn  

7 Kế hoạch  

8 Đề án  

9 Chương trình  

10 Dự án  

11 Báo cáo  

12 Tờ trình  

13 Công văn  

14 Công điện  

15 Giấy mời  

16 Lịch làm việc  

17 Phiếu chuyển  

18 Lịch công tác  
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