
    UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUỴỆN QUẢNG XƯƠNG                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
Số:         /UBND-VH&TT                         Quảng Xương, ngày      tháng  9 năm 2020 
V/v  thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND 

    ngày 18/5/2020 của Chủ tịch UBND 

                   tỉnh Thanh Hóa 

 

 

         Kính gửi:  UBND  các xã, thị trấn. 

     

 Thực hiện Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 18/5/2020 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 hảnh 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. Đến ngày 01/9/2020 mới có 14 xã thực hiện việc cài đặt chữ ký số 

cho lãnh đạo để ký số trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc gồm: 

Xã Quảng Đức, Q.  Hải, Q. Giao, Q. Lưu, Q. Hợp, Q. Hòa, Q. Văn, Q. Yên, 

Q. Ngọc, Q. Bình, Q. Trường, Q. Phúc, Q. Trung, Thị trấn Tân Phong,  

 Còn lại 12 xã chưa chỉ đạo cán bộ chuyên môn cài đặt chữ ký số để sử 

dụng gồm: Xã Quảng Nham, Q. Thạch, Q. Thái , Q. Lộc, Định, Q. Trạch, Q. 

Long, Nhân. Q. Khê, Q. Chính, Q. Ninh, Xã Tiên Trang 

 Để thực hiện việc ký số trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công 

việc theo đúng lộ trình. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND 12 xã 

nêu trên khẩn trương chỉ đạo cán bộ chuyên môn cài đặt để sử dụng,  ký số trên 

phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc không trình ký văn bản giấy. 

 Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch các xã, thị trấn thực hiện nghiêm 

túc Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 18/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa 

  Nhận được văn bản yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai  

thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                            CHỦ TỊCH 
- Như kính gửi;                                                                        
- Chủ tịch UBND huyện  ( Báo cáo);   

- UBND các xã, thị trấn;  

- Phòng Văn hóa và Thông tin;                                                            

- Lưu: VT.    

                     

                                                                                     Trần Anh Chung 
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