
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN CÁI RĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 625 /UBND          Cái Răng, ngày  08   tháng  4   năm 2020 
V/v tăng cường gửi, nhận 

văn bản điện tử qua phần 

mềm quản lý văn bản và 

điều hành  

 

 

   Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn quận; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường. 
 

Thực hiện Công văn số 810/UBND-HCTC ngày 19 tháng 3 năm 2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thực hiện gửi, nhận 

văn bản điện tử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn quận, các đơn vị sự 

nghiệp và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường nghiêm túc thực hiện gửi, 

nhận văn bản điện tử có ứng dụng chữ ký số cá nhân và chữ ký số cơ quan, đơn 

vị qua phần mềm quản lý văn bản đối với văn bản điện tử gửi không kèm văn 

bản giấy (gồm: Chỉ thị, quyết định, quy chế, quy định, thông báo, hướng dẫn, 

chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, tờ trình, công văn, 

giấy ủy quyền, giấy mời, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, phiếu gửi lại).  

2. Giao Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận phối hợp Chánh Văn 

phòng HĐND và UBND quận thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cơ quan, 

đơn vị trong việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, ứng dụng 

chữ ký số trong công tác hiện đại hóa hành chính và cải cách hành chính; 

thống kê báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân quận trước ngày 05 hàng 

tháng để có hướng chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời. 

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn quận, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường tổ chức thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và các PCT. UBND quận; 

- Trang TTĐT quận; 

- Lưu VP.  
   

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

     

 
 

 

 
 

Vương Công Khanh 
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