
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐỨC THỌ 
 

Số:  1306/UBND-VH 
V/v tăng cường ứng dụng ứng dụng 

CNTT trong cơ quan nhà nước  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                    

 

                Đức Thọ, ngày   15 tháng 6  năm 2020 
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Thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về 

công tác văn thư; Thông tư 185/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 của Bộ Quốc 

Phòng về việc hướng dẫn cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký 

số chuyên dùng Chính Phủ. Thời gian qua, UBND các xã, thị trấn đã sử dụng phần 

mềm hồ sơ công việc và chữ ký số, trang thông tin điện tử. Tuy nhiên, qua kiểm 

tra của Đoàn cải cách hành chính việc thực hiện các nội dung trên vẫn còn một số 

tồn tại, hạn chế như: Phần mềm hồ sơ công việc sử dụng chỉ đạo điều hành chưa 

đúng quy trình, một số lãnh đạo xã, thị trấn chưa sử dụng; chữ ký số một số đơn vị 

chưa sử dụng; Trang thông tin điện tử: xã Đức Lạng bị khóa trang, một số đơn vị 

không quan tâm cập nhật: Đức Đồng, Bùi La Nhân, còn các đơn vị khác mới chỉ 

cập nhật thông tin vào chuyên mục tin tức - sự kiện, thông tin tuyên truyền còn các 

chuyên mục khác chưa cập nhật.  

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND huyện yêu 

cầu chủ tịch UBDN các xã, thị trấn quán triệt và chỉ đạo hiện thực nghiêm túc, kịp 

thời các nội dung sau: 

1. Sử dụng phần mềm hồ sơ công việc để chỉ đạo điều hành, xử lý văn bản đi 

đến đúng quy trình trên phần mềm (đơn vị nào có khó khăn, vướng mắc trong thực 

hiện thì liên hệ với đc Công - Văn phòng và đc Huyền - Phòng VHTT để được hỗ trợ). 

2. Thực hiện chữ ký số đối với văn bản điện tử do cơ quan ban hành theo 

đúng quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về 

công tác văn thư; trong đó yêu cầu ký số lên tất cả các phụ lục, biểu mẫu kèm theo 

văn bản trình để đảm bảo tính pháp lý của văn bản; trường hợp các phụ lục, biểu 

mẫu là các File Excel yêu cầu các đơn vị chuyển sang File PDF và ký số lên File 

PDF để trình (lưu ý khi gửi văn bản có kèm theo dự thảo thì File dự thảo phải là 

File bình thường, chưa ký số). 

3. Cập nhật công khai minh bạch thông tin đầy đủ trên các chuyên mục lên 

trang Thông tin điện tử theo Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của 

UBND tỉnh về danh mục thông tin công khai minh bạch trên Cổng/Trang thông tin 

điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh. 



Giao Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với Văn phòng Cấp ủy - Chính 

quyền theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; hàng tháng tổng hợp kết quả báo cáo Chủ 

tịch UBND huyện và báo cáo UBND huyện tại họp giao ban hàng tháng. 

Yêu cầu chủ tịch UBND các xã, thị trấn, trưởng các Phòng liên quan 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (B/c); 

- VP Cấp ủy - Chính quyền huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 
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