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HUYỆN BÌNH GIA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /UBND-VP Bình Gia, ngày       tháng 4 năm 2021 
V/v tăng cường gửi, nhận văn bản 

điện tử có ký số trên hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành 

VNPT - iOffice  

 

 

 

 

Thực hiện Công văn số 324/STTTT-CNTT ngày 19/02/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử có ký 

số trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT - iOffice. Ủy ban nhân dân 

huyện Bình Gia đề nghị Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trên 

địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện một số nội 

dung sau. 

1. Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử đối với UBND cấp xã, các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện 

Qua công tác kiểm tra cải cách hành chính năm 2020 (nội dung hiện đại 

hóa nền hành chính) và số liệu báo cáo công tác xây dựng Chính quyền điện tử, 

báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính 

phủ, một số UBND cấp xã, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện chủ 

yếu nhận văn bản điện tử gửi đến, văn bản điện tử phát hành có tỷ lệ thấp hoặc 

vẫn ban hành văn bản giấy. Để triển khai gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ 

quan nhà nước, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số ứng dụng công nghệ 

thông tin, tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm, chi phí bưu gửi, phục vụ công tác 

chỉ đạo, điều hành nhanh chóng, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Lãnh đạo các 

cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện xử lý gửi, nhận văn 

bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT – iOffice (trừ văn 

bản mật), danh mục văn bản điện tử không kèm văn bản giấy theo Công văn số 

755/VPCP-KSTT ngày 04/02/2020 của Văn phòng Chính phủ gửi kèm công văn 

này.  

Đối với UBND các xã, thị trấn (nếu chưa được cấp đủ tài khoản) sử dụng 

hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT – iOffice cho cán bộ, công chức, 

đề nghị UBND các xã, thị trấn  chỉ đạo rà soát, lập danh sách, tổng hợp gửi về 

Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn phòng  HĐND và UBND huyện) để tổng hợp 

đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cấp tài khoản sử dụng (gồm họ tên, chức 

Kính gửi:  

- Lãnh đạo các cơ quan, Ban, ngành, đoàn thể trên địa 

bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
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vụ, đơn vị công tác, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại). Trường hợp các đơn vị có 

nhu cầu đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sử dụng, đề nghị UBND các xã, thị trấn 

lập kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng, Ủy ban nhân dân huyện sẽ 

phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn cử cán bộ đến các đơn vị tập huấn, hướng 

dẫn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT - iOffice. 

2. Triển khai thực hiện ký số văn bản điện tử trên hệ thống quản lý 

văn bản và điều hành 

Ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, 

Ban Cơ yếu Chính phủ cấp chứng thư số, chữ ký số cho tổ chức và cá nhân, đến 

thời điểm hiện tại hầu hết các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND 

các xã, thị trấn trực thuộc UBND cấp huyện đã được cấp chứng thư số, chữ ký 

số. Tuy nhiên, qua theo dõi trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành một số 

các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn trực thuộc 

UBND cấp huyện chưa thực hiện ký số văn bản điện tử thay văn bản giấy theo 

chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ và UBND tỉnh. Do vậy, Ủy ban nhân dân 

huyện đề nghị Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn 

huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo đơn vị đã được cấp chứng thư số, 

chữ ký số thực hiện ký số văn bản điện tử phát hành trên hệ thống quản lý văn 

bản và điều hành VNPT – iOffice (bao gồm ký số tổ chức và cá nhân). Đối với 

các cơ quan, đơn vị có chưa được cấp chứng thư số, chữ ký số cho tổ chức và cá 

nhân, đề nghị thực hiện thủ tục xin cấp mới theo hướng dẫn tại Công văn số 

217/UBND-VHTT ngày 22/02/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia. 

(Có biểu kèm theo nhưng đơn vị ít thực hiện hoặc chưa thực hiện ký số số 

cho tổ chức và cá nhân phát hành văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành VNPT - Ioffice) 

Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia đề nghị lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo 

thực hiện một số nội dung nêu trên./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Viễn thông Lạng Sơn;                                                                                  

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Hoàng Nam 
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