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V/v UBND cấp xã khẩn trương thực 

hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND của 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.  

  

Cẩm Thủy, ngày      tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi:  

 - Sở Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa; 

 - UBND các xã, thị trấn; 

 - Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch; 

   - Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp. 

 

Thực hiện công văn số 1329/STTTT-CNTT ngày 28/07/2020 về việc UBND 

cấp xã khẩn trương thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công 

việc, giải quyết thủ tục hành chính chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm 

việc trên môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp 

xã. 

Để đảm bảo chuẩn bị tốt các điều kiện, thực hiện đúng tiến độ thời gian yêu 

cầu và 100% văn bản, hồ sơ công việc của UBND cấp xã được trao đổi, tạo lập, xử, 

ký số trên môi trường điện tử, từ ngày 01/09/2020 trở đi.UBND các huyện, yêu cầu 

Chủ Tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn 

trương thực hiện một số nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn các cơ quan đơn vị có liên quan:  

 Khẩn trương rà soát, đăng ký đủ chứng thư số cá nhân cho CBCC có thẩm 

quyền ký văn bản; cài đặt, tạo lập, cấu hình chữ ký số cơ quan, chữ ký số cá nhân 

trên các phần mềm ký số. 

 Rà soát, đăng ký đầy đủ tài khoản hộp thư công vụ, tài khoản hệ thống đăng 

nhập một lần để sử dụng các phần mềm dùng chung (Hệ thống Quản lý Văn bản và 

Hồ sơ công việc, Hệ thống Một cửa điện tử, ...) 

 Rà soát, bổ sung các trang thiết bị đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho 

CBCC thực hiện xử lý công việc trên môi trường điện tử.  

 Yêu cầu các đồng chí CBCC; Công chức Văn phòng, công chức VH-XH, Bí 

thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên của các xã, đã được Sở Thông tin và Truyền thông 

đào tạo, tập huấn (hướng dẫn sử dụng các phần mềm Hệ thống Quản lý Văn bản và 

Hồ sơ công việc, Hệ thống Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến của 



tỉnh, công tác đảm bảo an toàn thông tin,…) có trách nhiệm tập huấn, hướng dẫn và 

trực tiếp hỗ trợ CBCC xã, thị trấn sử dụng các phần mềm dùng chung nêu trên.  

2. Thực hiện chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến và xử lý, giải quyết hồ sơ TTHC 

trên hệ thống Một cửa điện tử:  

Để đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu được giao Chủ tịch UBND huyện yêu cầu  

Chủ tich UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo việc tiếp 

nhận, giải quyết hồ sơ TTHC trên hệ thống một cửa điện tử cấp xã. 

Nhận được công văn này UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn các cơ 

quan đơn vị có liên quan báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung trên về 

UBND huyện (Qua Phòng VH&TT, Đ/c Hoàng Ngọc Thành; thư điện tử công vụ 

thanhhn.camthuy; điện thoại 0967138919) trước ngày 05/8/2020 để tổng hợp báo cáo 

Chủ tịch UBND huyện và Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định.  

Lưu ý: Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ 

Đ/c Hoàng Ngọc Thành để được hướng dẫn, phối hợp thực hiện./ 

 

Nơi nhận:  

- Như trên: 

- TT HU; HĐND; UBND huyện;    Để B/c 

- Ban Tuyên giáo HU; 

- Website huyện; 

- Lưu VT, VHTT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
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