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Kính gửi:  UBND các xã, thị trấn 

      

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 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. UBND huyện báo 

cáo kết quả thực hiện chỉ thị 15 - Tháng 12/2022. kết quả cụ thể như sau: 

1. Về thực hiện sử dụng Phần mềm Quản lý Văn bản và Hồ sơ công việc 

(TDOffice): 

100% các đơn vị đã thực hiện trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công 

việc trên môi trường điện tử. Có 17/17 UBND cấp xã, thị trấn đã thực hiện ký số cá 

nhân, cơ quan đạt tỷ lệ 100%.  

Trong tháng 12/2022: 

Tổng số văn bản gửi đến UBND các xã, thị trấn trên hệ thống là 3.840 văn bản; 

số văn bản các xã, thị trấn phát hành trên hệ thống là 2.224 văn bản. 

Trong đó: Số văn bản gửi đi có ký số cá nhân (Lãnh đạo) là 2.216 văn bản, đạt 

tỷ lệ 99.64 %; Số văn bản gửi đi có ký số cơ quan là 2.223 văn bản, đạt tỷ lệ  99.95 % 

2. Đánh giá chung:  

UBND các xã, thị trấn đã chủ động và tích cực sử dụng, điều hành, xử lý công 

việc trên môi trường điện tử; cơ bản thực hiện đúng quy trình xử lý văn bản và ký số cá 

nhân, ký số cơ quan trên văn bản điện tử; số lượng văn bản được tạo lập, trao đổi và xử 

lý trên phần mềm ngày càng chất lượng, có hiệu quả.  

Kết quả, tháng 12 năm 2022, có 100%  UBND các xã, thị trấn đã thực hiện trao 

đổi, tạo lập, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Tổng số 

lượt trao đổi, xử lý văn bản trên hệ thống: 3.840 lượt văn bản; Tổng số văn bản gửi đi 



trên hệ thống là 2.224 văn bản, tỷ lệ ký số cá nhân đạt 99.64 %, tỷ lệ ký số cơ quan đạt 

99.95 %, tỷ lệ phát hành văn bản trên hệ thống đạt 57.91 % (phụ lục chi tiết kèm theo) 

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế đó là:  

Tỷ lệ văn bản gửi đi có ký số cá nhân (Lãnh đạo) không đạt gồm (03 xã): UBND 

xã Cẩm Giang, Cẩm Phú, Cẩm Long; Tỷ lệ văn bản gửi đi có ký số Cơ Quan không đạt 

gồm (01 xã): UBND xã Cẩm Giang. 

UBND các xã, Thị trấn phát sinh văn bản đi trên hệ thống  thấp gồm (09 xã): 

UBND xã Cẩm Tâm, Cẩm Ngọc, Cẩm Yên, Cẩm Liên, thị trấn Phong Sơn, Cẩm 

Thạch, Cẩm Bình, Cẩm Phú và xã Cẩm Long. (phụ lục chi tiết kèm theo) 

Để đảm bảo 100% văn bản, hồ sơ công việc trên địa bàn huyện được thực hiện 

trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. 

Chủ Tịch UBND huyện yêu cầu chủ tịch UBND các xã thực hiện nghiêm nội dung  

Chỉ thị số 15/CT-UBND, ngày 18/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và tự chịu trách nhiệm 

trước chủ tịch huyện./. 

Nơi nhận:  

- Như trên: 

- TT HU; HĐND; UBND huyện;     (Để B/c)  

- Chủ tịch, các phó chủ tịch 

- Website huyện 

- Lưu VT, VHTT. 
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Trần Đức Hùng 
 



Phụ lục   

Tình hình thực hiện tạo lập, trao đổi, xử lý, ký số trên văn bản điện tử của các đơn vị cấp xã  

(Kèm theo công văn số        /UBND-VHTT ngày        /01/2023) 

Từ ngày: 01/12/2022 Đến ngày: 31/12/2022 

 

TT Tên cơ quan 

Văn 

bản 

đến 

 

Văn 

bản 

gửi đi 

Văn bản đi có ký 

số của lãnh đạo 

Văn bản đi có ký 

số Cơ Quan 
Tỷ lệ văn 

bản phát 

hành 

Ghi chú 

Số 

lượng 
Tỷ lệ 

Số 

lượng 
Tỷ lệ 

0 1 2 3 4 5=(4)/(3) 6 7=(6)/(3) 8=(3)/(2)  

1 UBND xã Cẩm Quý 216 168 168 100% 168 100% 77.77 %  

2 UBND xã Cẩm Tú 228 159 159 100% 159 100% 69.73 %  

3 UBND xã Cẩm Vân 216 150 150 100% 150 100% 69.44 %  

4 UBND xã Cẩm Lương 219 152 152 100% 152 100% 69.40 %  

5 UBND xã Cẩm Châu 238 165 165 100% 165 100% 69.32 %  

6 UBND xã Cẩm Tân 214 143 143 100% 143 100% 66.82 %  

7 UBND xã Cẩm Thành 254 154 154 100% 154 100% 60.62 %  

8 UBND xã Cẩm Tâm 233 126 126 100% 126 100% 54.07 %  

9 UBND xã Cẩm Ngọc 231 124 124 100% 124 100% 53.67 %  

10 UBND xã Cẩm Yên 227 112 112 100% 112 100% 49.33 %  

11 UBND xã Cẩm Liên 210 103 103 100% 103 100% 49.04 %  

12 UBND thị trấn Phong Sơn 238 108 108 100% 108 100% 45.37 %  

13 UBND Xã Cẩm Thạch 212 87 87 100% 87 100% 41.03 %  

14 UBND xã Cẩm Bình 251 101 101 100% 101 100% 40.23 %  

15 UBND xã Cẩm Giang 214 193 190 98.45% 192 99.48% 81.34 %  

16 UBND xã Cẩm Phú 225 109 105 96.33% 109 100% 42.74 %  

17 UBND xã Cẩm Long 214 70 69 98.57% 70 100% 32.71%  

Tổng 3.840 2.224 2.216 99.64 % 2.223 99.95 % 57.91 % 
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