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Kính gửi:  

      - Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan huyện; 

      - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

      - Các trường học trực thuộc. 

 

Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều văn bản 

chỉ đạo; thường xuyên tổ chức tập huấn (năm 2019: 01 đợt; 2020: 02 đợt; 2021: 

02 đợt) cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để sử dụng hiệu quả hệ thống quản lý 

văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) và tăng cường ứng dụng ký số điện tử khi 

phát hành văn bản. Tuy nhiên, qua tổng hợp kết quả đến ngày 20/9/2022: Số cán 

bộ thường xuyên truy cập vào hệ thống của một số cơ quan, các xã còn thấp, chủ 

yếu truy cập tài khoản của Thủ trưởng, văn thư; tỷ lệ ký số văn bản điện tử chung 

của huyện đạt thấp: 68%, còn 32% vẫn sử dụng văn bản giấy (có biểu thống kê 

chi tiết kèm theo). 

Theo Thông báo kết luận số 176/TB-UBND ngày 09/9/2022 của đồng chí 

Trần Bảo Trung - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị phân tích, đánh giá chỉ số 

cải cách hành chính năm 2021 và công bố cải cách hành chính năm 2021 của 

UBND các xã, thị trấn. Trong đó yêu cầu “Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác điều hành quản lý các hoạt động của cơ quan, 

đơn vị; nâng tỷ lệ ký số các các văn bản điện tử và duy trì tỷ lệ văn bản trao đổi 

giữa các cơ quan dưới dạng điện tử đạt tối thiểu 80%; thực hiện đầy đủ, kịp thời 

chế độ thông tin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện 

tử, chính quyền số”. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn, các đơn vị trường học nghiêm chỉnh thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng chữ ký số 

để ký số và phát hành văn bản điện tử trên hệ thống QLVB&ĐH  

https://qlvb.laichau.gov.vn/qlvbdh_lcu/main (trừ các văn bản chứa thông tin 

thuộc danh mục bí mật nhà nước) đạt tối thiểu 80%. Trong đó thực hiện nghiêm 

túc quy định tại điều 9, Quyết  định số 12/2019/QĐ-UBND ngày16/7/2019 và  

sửa  đổi, bổ sung  tại Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của 

UBND tỉnh (sao gửi kèm theo). 

https://qlvb.laichau.gov.vn/qlvbdh_lcu/main


 

 

- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn 

vị quản lý phải thường xuyên truy cập vào hệ thống QLVB&ĐH để tiếp nhận, 

xử lý công việc, góp phần hạn chế sử dụng văn bản giấy. 

Lưu ý: Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc.  Các cơ quan, 

đơn vị, địa phương rà soát, tổng hợp gửi về Văn phòng HĐND - UBND huyện để 

xem xét, phối hợp xử lý. 

2. Giao Văn phòng HĐND - UBND huyện đốn đốc, tổng hợp kết quả thực 

hiện của các cơ quan, đơn vị về các nội dung nêu trên; báo cáo UBND huyện định 

kỳ, đột xuất để có chỉ đạo kịp thời. Phối hợp với phòng Nội vụ huyện sử dụng kết 

quả nêu trên để tổng hợp, báo cáo UBND huyện làm căn cứ đánh giá kết quả thi 

đua hằng năm. 

Căn cứ nội dung văn bản này, yêu cầu các phòng ban, cơ quan huyện, 

UBND các xã, thị trấn, các đơn vị trường học nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- VP: V, C; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mai Thị Hồng Sim 
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