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    Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 
 

Thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về 

công tác văn thư và Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hà Tĩnh; thời 

gian qua các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị 

xã đã thực hiện khá tốt việc ký số và ban hành các văn bản điện tử theo quy định; 

đồng thời đã thực hiện cơ bản nghiêm túc, kịp thời ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, 

lãnh đạo UBND tỉnh. 

Tuy vậy, việc thực hiện các nội dung trên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, 

như: Một số phụ lục, biểu mẫu kèm theo văn bản trình chưa được ký số; một số ý 

kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh các sở, ngành, địa phương tham 

mưu chưa đảm bảo chất lượng và thời gian theo yêu cầu; đặc biệt một số đơn vị đã 

kết thúc hồ sơ trên phần mềm khi chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao (bằng các 

hình thức như: Ban hành văn bản xin gia hạn, văn bản lấy ý kiến cơ quan liên 

quan, văn bản bổ sung hồ sơ,….). 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; Chủ 

tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm 

túc, kịp thời các nội dung sau: 

1. Thực hiện chữ ký số đối với văn bản điện tử do cơ quan ban hành theo 

đúng quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ 

về công tác văn thư; trong đó yêu cầu ký số lên tất cả các phụ lục, biểu mẫu kèm 

theo văn bản trình để đảm bảo tính pháp lý của văn bản; trường hợp các phụ lục, 

biểu mẫu là các File Excel yêu cầu các đơn vị chuyển sang File PDF và ký số lên 

File PDF để trình (lưu ý k i  ửi văn bản có kèm t eo dự t ảo t ì File dự t ảo p ải 

l  File bìn  t ườn   c ưa ký số). 

2. Về thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; yêu cầu: 

- Thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn và có chất lượng đối với các ý kiến 

chỉ đạo của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh. 
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- Không được kết thúc hồ sơ, nhiệm vụ do UBND tỉnh, lãnh đạo UBND 

tỉnh giao trên phần mềm theo dõi ý kiến chỉ đạo khi chưa hoàn thành nhiệm vụ 

dưới bất kỳ hình thức nào; trường hợp quá hạn vì lý do khách quan yêu cầu các 

đơn vị có văn bản báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh xin gia hạn thời gian thực hiện và 

không thực hiện cập nhật báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ lên phần mềm. 

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ được UBND tỉnh, lãnh đạo 

UBND tỉnh giao cho đơn vị mình; định kỳ vào ngày 20 hàng tháng tổng hợp, báo 

cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh giao (từ 

n    20 t  n  trước đến n    20 t  n   iện tại  t eo p ụ lục kèm t eo) gửi Văn 

phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND 

tỉnh; yêu cầu báo cáo phải nêu rõ những nội dung đã hoàn thành, những nội dung 

chưa hoàn thành, những nội dung quá hạn (đối với c c nội dun  qu   ạn p ải nêu 

rõ nguyên nhân  p ươn   n xử lý v  dự kiến t ời  ian  o n t  n ). Trường hợp 

quá thời gian nêu trên các đơn vị không gửi báo cáo, hoặc gửi báo cáo nhưng 

không đầy đủ thì Giám đốc (Thủ trưởng) các cơ quan, đơn vị phải chịu trách 

nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. 

3. Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh cập nhật đầy đủ, 

kịp thời các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh lên phần mềm 

theo ý kiến chỉ đạo và thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; hàng tháng  

tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và báo cáo UBND tỉnh tại họp giao 

ban hàng tháng. 

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như  trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các PVP; 

- Các CV tham mưu tổng hợp khối UB (để 

thực hiện và theo dõi, đôn đốc thực hiện); 

- Trung tâm TT-CB-TH; 

- Lưu: VT, TH1. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

   Trầ  Tiế  Hƣ g 



P ụ  ục: 

 

TÊN  ƠN VỊ BÁO CÁO 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC H  N Ý K ẾN CHỈ  ẠO CỦA UBND TỈNH, L NH  ẠO UBND TỈNH 

( ừ n    20/…../20…. đến n    20/…../20.....) 

Stt N i du g c ỉ đ   

Vă  bả  c ỉ đ   

của UBND tỉ   

(g i số Vă  bả  

và ngày tháng 

ban hành) 

T ời gia  

hoàn 

thành 

Kết quả t  c 

 iệ  

(g i rõ đã   à  

t à     ặc 

c ƣa   à  

thành) 

Nguyên nhân, đề xuất 

  ƣơ g á  xử  ý và d  

kiế  t ời gia    à  t à   

(đối với các   i du g quá 

   , c ƣa   à  t à  ) 

Ghi chú 

I Các   i du g đã   à  t à    

1 …….. ……. ….. …….. ……. …….. 

       

II Các   i du g c ƣa đế      

1 …… ……. …… …… …….. ……. 

       

III Các   i du g c ƣa   à  t à     ƣ g đã quá     (bá  cá  rõ Nguyên nhân, đề xuất   ƣơ g á  xử  ý và d  kiế  t ời gia    à  t à  ) 

1 …….. …….. …… ……. ………  

       

IV Các   i du g đơ  vị đã có Vă  bả  xi  gia     (  i rõ số Vă  bả , t ời gia  ba   à   vă  ba  xi  gia     và  c t Kết quả t  c  iệ ) 

1 …………… …….. ….. …… ………. ………. 

       

 

- Đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

                                                                                                                   ÁM  ỐC (THỦ TRƢỞN )  ƠN VỊ  
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