
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NGÃI 
 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  
Số:            /UBND-HCTC                  Quảng Ngãi, ngày  03   tháng 7  năm 2019 

V/v gửi, nhận văn bản điện tử 

có ký số trên trục liên thông 

văn bản  

 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện quy định của pháp luật về gửi, nhận văn bản điện tử trong các 

cơ quan hành chính nhà nước; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị 

đã kết nối trục liên thông văn bản của tỉnh thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm 

Từ ngày 15/7/2019, khi gửi văn bản điện tử có ký số theo Danh mục gửi 

kèm (Phụ lục I) đối với văn bản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh đến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh có kết nối trục liên thông văn bản 

của tỉnh theo danh sách gửi kèm (Phụ lục II) thì không gửi văn bản giấy;  

Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện gửi, nhận văn 

bản điện tử có ký số trước ngày 15/9/2019. 

2. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nghiêm túc thực hiện gửi, nhận văn bản 

điện tử có ký số trên trục liên thông văn bản theo đúng quy định; không phát 

hành văn bản giấy đối với các loại văn bản đã ký số gửi trên trục liên thông văn 

bản của tỉnh thuộc danh mục được quy định tại Quyết định số 686/QĐ-UBND 

ngày 17/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, đơn vị 

liên quan bảo đảm việc hoạt động liên tục, an toàn trục liên thông văn bản của 

tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nghiêm túc 

thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên trục liên thông văn bản 

của tỉnh đúng quy định; đây là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả cải 

cách hành chính và thực hiện các nhiệm vụ được giao./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (b/cáo); 

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- VP: Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; 

- Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị theo Phụ lục II; 

- VPUB: C,PCVP, các Phòng, ban, đơn vị, 

CBTH; 

- Lưu: VT, HCTC. 

  

CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Căng 
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PHỤ LỤC I 

DANH MỤC CÁC LOẠI VĂN BẢN KHÔNG GỬI BẢN GIẤY, GỬI VĂN 

BẢN ĐIỆN TỬ CÓ KÝ SỐ  

(Kèm theo Công văn số  3755/UBND-HCTC ngày 03 tháng 7 năm 2019 

của  Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT Tên văn bản 

1 Chỉ thị  

2  Thông báo giới thiệu con dấu, chữ ký, trụ sở làm việc... 

3 Chương trình 

4 Kế hoạch  

5  Báo cáo tuần, tháng, quý, năm 

6  Công văn, văn bản gửi các cơ quan, tổ chức ở mục “Nơi nhận” để biết,  

để phối hợp 

7 Phiếu gửi, Phiếu chuyển, Phiếu báo,.. 
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PHỤ LỤC II 

Danh sách các cơ quan, đơn vị đảm bảo kỹ thuật để thực hiện việc gửi, 

nhận văn bản liên thông trên trục liên thông nội bộ tỉnh Quảng Ngãi 

(Kèm theo Công văn số  3755 /UBND-HCTC ngày 03  tháng 7 năm 2019 

của  Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

1 Văn phòng HĐND tỉnh 

2 Ban Dân tộc 

3 Ban Quản lý KKT Dung Quất và các Khu công nghiệp 

4 Hội Nông dân tỉnh 

5 Sở Công Thương 

6 Sở Giáo dục và Đào tạo  

7 Sở Giao thông vận tải  

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư  

9 Sở Khoa học và Công nghệ  

10 Sở Lao động Thương binh và Xã hội  

11 Sở Ngoại vụ 

12 Sở Nội vụ 

13 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

14 Sở Tài chính 

15 Sở Tài nguyên và Môi trường 

16 Sở Thông tin và Truyền thông  

17 Sở Tư pháp  

18 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

19 Sở Xây dựng  

20 Sở Y tế  

21 Thanh Tra tỉnh 
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STT Tên cơ quan, đơn vị 

22 UBND thành phố Quảng Ngãi 

23 UBND huyện Bình Sơn 

24 UBND huyện Đức Phổ 

25 UBND huyện Lý Sơn 

26 UBND huyện Minh Long 

27 UBND huyện Mộ Đức 

28 UBND huyện Nghĩa Hành 

29 UBND huyện Sơn Hà 

30 UBND huyện Sơn Tịnh 

31 UBND huyện Trà Bồng 

32 UBND huyện Tư Nghĩa 
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