
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CAM RANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /UBND-CNTT Cam Ranh, ngày       tháng năm 2018
V/v tăng cường sử dụng chứng

thư số của cá nhân, đơn vị.

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, phường.

Thực hiện Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND

tỉnh Khánh Hòa về quy định quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong

hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; UBND thành phố ban hành

Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 về sử dụng chứng thư số
chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố
Cam Ranh. Hiện nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã thực hiện chữ ký số của
cơ quan trên các văn bản điện tử; đối với chữ ký số của người có thẩm quyền
ký văn bản, một số cá nhân Lãnh đạo đã tích cực thực hiện ký số trên văn bản
điện tử. Tuy nhiên, qua kiểm tra ngẫu nhiên một số văn bản phát hành của cơ
quan, đơn vị thuộc Danh mục văn bản trao đổi hoàn toàn điện tử theo Điều 4,

Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND thành phố quy định
trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử, vẫn còn một số cá nhân Lãnh đạo thực
hiện ký số chưa đầy đủ, có văn bản ký số, có văn bản không thực hiện ký số
(Phụ lục thống kê kèm theo).

Nhằm tăng cường sử dụng văn bản điện tử, giảm văn bản giấy, sử dụng
chứng thư số theo đúng quy định; UBND thành phố Cam Ranh đề nghị các cơ
quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác quản lý chứng thư số của đơn vị, cán bộ, công
chức đã được cấp sử dụng đúng quy định tại Quyết định số 411/QĐ-UBND

ngày 12/4/2018 của UBND thành phố. Khẩn trương khắc phục những thiếu sót.
2. Các văn bản thuộc danh mục trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử

(Thông báo; thông cáo; công điện; văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ;
văn bản phối hợp xử lý công việc; văn bản xin ý kiến, góp ý đối với dự thảo
văn bản; văn bản để biết, để báo cáo; báo cáo định kỳ; báo cáo số liệu thống



kê, tổng hợp; báo cáo chuyên đề; giấy mời họp) theo Điều 04, Quyết định số
91/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND thành phố phải thực hiện gửi hoàn

toàn điện tử, không gửi văn bản giấy. Lưu ý, tại mục “Nơi nhận” của văn bản,
sau tên cơ quan, đơn vị ghi bổ sung cụm từ “Văn bản điện tử” hoặc “VBĐT”
để phân biệt với các văn bản trao đổi dưới dạng điện tử và bản giấy.

3. Các văn bản trao đổi dưới dạng điện tử và văn bản giấy (Văn bản quy
phạm pháp luật; Văn bản, hồ sơ, tài liệu trình Thành ủy, HĐND, UBND thành

phố; Văn bản hướng dẫn, văn bản triển khai chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch;
văn bản trình cấp trên giải quyết công việc (bao gồm các tài liệu kèm theo); Các

văn bản, tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn theo quy định hiện hành)

theo Điều 5 Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND thành

phố, tại mục “Nơi nhận” của văn bản, không ghi bổ sung cụm từ “Văn bản điện
tử” hoặc “VBĐT” để phân biệt với các văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng
điện tử.

4. Các cơ quan, đơn vị phát hành văn bản đã được cấp chứng thư số cho
cơ quan và lãnh đạo cơ quan: Văn bản điện tử phải có đồng thời chữ ký số của
người có thẩm quyền ký văn bản và chữ ký số của cơ quan phát hành văn bản.
Trường hợp, cơ quan, đơn vị phát hành văn bản đã được cấp chứng thư số cho
cơ quan nhưng chưa được cấp chứng thư số cho lãnh đạo cơ quan thì chỉ thực
hiện ký số bởi chứng thư số của cơ quan phát hành văn bản theo đúng quy định
tại Điểm a, b, Khoản 1, Điều 13 của Quyết định 411/QĐ-UBND ngày

12/4/2018 của UBND thành phố
5. Giao Văn phòng HĐND&UBND thành phố chủ trì, phối hợp các

phòng ban chuyên môn tham mưu Thường trực HĐND&UBND thành phố
thực hiện chữ ký số cá nhân. Thống nhất cách thức thực hiện trình ký văn bản
dự thảo từ các phòng ban chuyên môn, gửi Văn phòng HĐND&UBND thành
phố kiểm tra, trình Thường trực HĐND&UBND thành phố thực hiện ký số văn
bản và phát hành văn bản điện tử hoàn toàn trên môi trường mạng thông qua
phần mềm quản lý văn bản E-Office; giảm việc trình ký, xem xét giải quyết
văn bản dự thảo của các phòng ban chuyên môn bằng văn bản giấy.

6. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp Văn phòng

HĐND&UBND thành phố tiếp tục theo dõi, tham mưu UBND thành phố chỉ
đạo, đôn đốc việc thực hiện chứng thư số chuyên dùng của tổ chức, cá nhân
trên địa bàn thành phố có hiệu quả, đúng quy định.



UBND thành phố đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc
triển khai thực hiện./.

Nơi nhận(VBĐT):
- Như trên;
- TT.HĐND, UBND TP;
- LĐVP;
- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Trung



PHỤ LỤC
THỐNG KÊ THỰC HIỆN CHỨNG THƯ SỐ CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN KÝ VĂN BẢN
(Ban hành kèm theo Công văn số              /UBND ngày       tháng        năm 2018 của UBND thành phố)

Stt Văn bản Ngày ban
hành

Cơ quan ban hành Trích yếu Một số nội dung cần lưu ý, khắc
phục

01
406/BC-
LĐTBXH 17/9/2018

Phòng Lao động –
TB và XH

Báo cáo Kết quả thực hiện
công tác kiểm soát thủ tục
hành chính quý III/2018

- Văn bản gửi hoàn toàn điện tử
nhưng không ký số của Lãnh đạo
(Ông Vũ Trọng Nghĩa – Trưởng
Phòng)
- Văn bản đề ngày 17/9/2018 nhưng
thực hiện ký số của cơ quan ngày
18/9/2018

02 1108/QLĐT 18/9/2018
Phòng Quản lý đô
thị

V/v cung cấp thông tin hỗ trợ
sử dụng phần mềm một cửa
điện tử giải pháp kiến trúc
mới của Trung tâm dịch vụ
hành chính công trực tuyến
tỉnh Khánh Hoà

Văn bản gửi hoàn toàn điện tử nhưng
không ký số Lãnh đạo (Ông Nguyễn
Bình Nam– Trưởng Phòng)

03 679/UBND 18/9/2018
UBND phường Cam
Phúc Nam

V/v cung cấp thông tin hỗ trợ
sử dụng Phần mềm một cửa
điện tử giải pháp kiến trúc
mới

Văn bản gửi hoàn toàn điện tử  nhưng
không ký số của Lãnh đạo (Bà
Nguyễn Thị Bạc– Phó Chủ tịch
UBND phường)

04 657/BC-UBND 18/9/2018 UBND xã Cam Lập
Báo cáo tình hình, kết quả
thực hiện kiểm soát thủ tục
hành chính quý III năm 2018

Văn bản gửi hoàn toàn điện tử  nhưng
không ký số của Lãnh đạo (Ông
Nguyễn Văn Kết–Chủ tịch UBND xã)

05 735/BC-UBND 18/9/2018
UBND phường Cam
Lợi

Báo cáo thực hiện kiểm tra, rà
soát phân loại con dấu

Văn bản gửi hoàn toàn điện tử  nhưng
không ký số của Lãnh đạo (Ông Phan
Chí Thanh–Chủ tịch UBND phường)



06 754/BC-UBND 18/9/2018
UBND phường Cam
Lộc

V/v rà soát danh sách cán bộ,
công chức sử dụng phần mềm
một cửa điện tử

Văn bản gửi hoàn toàn điện tử  nhưng
không ký số của Lãnh đạo (Ông Võ
Thế Thương– Phó Chủ tịch UBND)

07 979/UBND 14/9/2018
UBND xã Cam
Thịnh Tây

V/v rà soát danh sách CBCC
sử dụng phần mềm một cửa
điện tử hành chính công

Văn bản gửi hoàn toàn điện tử  nhưng
không ký số của Lãnh đạo (Ông Lê
Văn Thảo– Chủ tịch UBND xã)

08 1098/QLĐT 14/9/2018
Phòng Quản lý đô
thị

V/v rà soát danh sách cán bộ,
công chức, viên chức sử dụng
phần mềm một cửa điện tử

Văn bản gửi hoàn toàn điện tử  nhưng
không ký số của Lãnh đạo (Ông
Nguyễn Bình Nam– Trưởng Phòng)

09 729/BC-UBND 15/7/2018
UBND xã Cam
Thịnh Đông

V/v báo cáo tình hình kiểm
soát thủ tục hành chính quý 2
năm 2018

- Văn bản gửi hoàn toàn điện tử
nhưng không ký số của Lãnh đạo
(Ông Lâm Đạo Minh – Phó Chủ tịch
UBND xã)
- Thực hiện số hóa văn bản chưa đúng
quy định, sử dụng chế độ quét màu
làm tăng dung lượng văn bản số hóa.

10 1384/UBND 13/9/2018
UBND phường Ba
Ngòi

V/v kết quả rà soát danh sách
cán bộ, công chức sử dụng
phần mềm một cửa điện tử
giải pháp kiến trúc mới của
Trung tâm dịch vụ hành chính
công trực tuyến

-Văn bản gửi hoàn toàn điện tử  nhưng
không ký số của Lãnh đạo (Ông Trần
Quốc Đạt - Chủ tịch UBND )
- Văn bản đề ngày 13/9/2018 nhưng
thực hiện ký số cơ quan ngày
14/9/2018

11 906/UBND 14/9/2018
UBND phường Cam
Phúc Bắc

V/v rà soát danh sách CBCC
sử dụng phần mềm một cửa
điện tử, giải pháp kiến trúc
mới

Văn bản gửi hoàn toàn điện tử  nhưng
không ký số của Lãnh đạo (Ông
Nguyễn Ngọc Bộ – Phó Chủ tịch
UBND phường)

12 1848/TNMT 13/9/2018
Phòng Tài nguyên
và Môi trường

V/v rà soát danh sách CBCC
sử dụng phần mềm một cửa

Văn bản gửi hoàn toàn điện tử  nhưng
không ký số của Lãnh đạo (Ông Ngô



điện tử giải pháp kiến trúc
mới của Trung tâm dịch vụ
hành chính công trực tuyến

Văn Quang – Trưởng Phòng)

13 621/BC-TCKH 13/9/2018
Phòng Tài chính –
Kế hoạch

Báo cáo kết quả thực hiện
nhiệm vụ công tác quý III và
phương hướng, nhiệm vụ quý
IV năm 2018

Văn bản gửi hoàn toàn điện tử  nhưng
không ký số của Lãnh đạo (Ông Trần
Quốc Vinh– Trưởng Phòng)

14 1121/UBND 13/9/2018
UBND phường Cam
Linh

V/v rà soát danh sách cán bộ,
công chức sử dụng phần mềm
Một cửa điện tử giải pháp
kiến trúc mới của Trung tâm
dịch vụ hành chính công trực
tuyến

Văn bản gửi hoàn toàn điện tử  nhưng
không ký số của Lãnh đạo (Bà
Nguyễn Thị Thanh Dân– Phó Chủ
tịch UBND phường)

15 315/UBND 03/5/2018
UBND phường Cam
Lợi

V/v báo cáo phối hợp trong
việc giải quyết thủ tục hành
chính theo cơ chế một cửa
liên thông

Văn bản gửi hoàn toàn điện tử  nhưng
không ký số của Lãnh đạo (Ông Phan
Chí Thanh – Chủ tịch UBND phường)

16
256//LCTT-
TNXK

10/9/2018
Đội Thanh niên
xung kích- QLTTĐT

Lịch công tác tuần của Đội
Thanh niên xung kích thành
phố ( từ ngày 10/9-16/9/2018)

Văn bản gửi hoàn toàn điện tử  nhưng
không ký số của Lãnh đạo (Ông Võ
Ngô Duy – Đội Phó)

17 1063/QLĐT 07/9/2018
Phòng Quản lý đô
thị

V/v đăng ký lịch công tác
tuần của TT.HĐND&UBND
thành phố

Văn bản gửi hoàn toàn điện tử  nhưng
không ký số của Lãnh đạo (Ông
Nguyễn Bình Nam– Trưởng Phòng)

18 869/BC-UBND 18/6/2018
UBND phường Ba
Ngòi

Báo cáo Kiểm soát thủ tục
hành chính quý II năm 2018

- Văn bản gửi hoàn toàn điện tử
nhưng không ký số của Lãnh đạo
(Ông Trần Quốc Đạt–Chủ tịch UBND



phường).
- Văn bản quy định gửi hoàn toàn điện
tử nhưng phần nơi nhận không ghi
“VBĐT”
- Thực hiện số hóa văn bản chưa đúng
quy định, sử dụng chế độ quét màu
làm tăng dung lượng văn bản số hóa.

19 1762/BC-TNMT 04/9/2018
Phòng Tài nguyên
và Môi trường

Báo cáo kết quả thực hiện
công tác CCHC quý III/2018
của phòng Tài nguyên và Môi
trường

Văn bản gửi hoàn toàn điện tử  nhưng
không ký số của Lãnh đạo (Ông Ngô
Văn Quang–Trưởng phòng)

20
368/BC-
LĐTBXH 17/8/2018

Phòng Lao động –
TB và XH

Báo cáo Kết quả công tác Lao
động - Thương binh và Xã hội
tháng 8 năm 2018

- Văn bản gửi hoàn toàn điện tử
nhưng không ký số của Lãnh đạo
(Ông Vũ Trọng Nghĩa–Trưởng
phòng)
- Văn bản quy định gửi hoàn toàn điện
tử nhưng phần nơi nhận không ghi
“VBĐT”

21 380/NV 16/8/2018 Phòng Nội vụ

V/v rà soát, cung cấp danh
sách các quy trình TTHC
phục vụ việc công bố
HTQLCL ISO

Văn bản quy định gửi hoàn toàn điện
tử nhưng phần nơi nhận không ghi
“VBĐT”.

22 367/LĐTBXH 16/8/2018
Phòng Lao động –
TB và XH

V/v hồ sơ BTXH bị lỗi trên
phần mềm điện tử một cửa
liên thông

- Văn bản quy định gửi hoàn toàn điện
tử nhưng phần nơi nhận không ghi
“VBĐT”
- Văn bản gửi hoàn toàn điện tử
nhưng không ký số của Lãnh đạo (Bà
Nguyễn Thị Lý–Phó Trưởng phòng)



23
364/BC-
LĐTBXH 15/8/2018

Phòng Lao động –
TB và XH

V/v xây dựng, áp dụng, duy
trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu
chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2008 năm 2018

Văn bản gửi hoàn toàn điện tử  nhưng
không ký số của Lãnh đạo (Ông Vũ
Trọng Nghĩa–Trưởng phòng)

24 552/BC-TCKH 14/8/2018
Phòng Tài chính –
Kế hoạch

Báo cáo tình hình xây dựng
và áp dụng Hệ thống quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001:2008 của phòng Tài
chính - Kế hoạch

- Văn bản gửi hoàn toàn điện tử
nhưng không ký số của Lãnh đạo
(Ông Trần Quốc Vinh–Trưởng phòng)
- Văn bản quy định gửi hoàn toàn điện
tử nhưng phần nơi nhận không ghi
“VBĐT”
- Thực hiện số hóa văn bản chưa đúng
quy định, sử dụng chế độ quét màu
làm tăng dung lượng văn bản số hóa.

25 686/BC-KT 14/8/2018 Phòng Kinh tế

Báo cáo Về việc xây dựng, áp
dụng, duy trì, cải tiến hệ
thống quản lý chất lượng theo
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN
ISO 9001:2008 vào hoạt động
của Phòng Kinh tế năm 2018

Văn bản gửi hoàn toàn điện tử  nhưng
không ký số của Lãnh đạo (Ông Lê
kim Tịnh– Phó Trưởng phòng)

26 915/QLĐT 13/8/2018
Phòng Quản lý đô
thị

V/v góp ý dự thảo phương án
xử lý gia súc, động vật nuôi
chăn thả rông trong nội thị,
khu dân cư trên địa bàn TP

- Văn bản gửi hoàn toàn điện tử
nhưng không ký số của Lãnh đạo
(Ông Đoàn Công Nhân– Phó Trưởng
phòng)



27 709/PGDĐT 02/8/2018
Phòng Giáo dục và
Đào tạo

V/v rà soát, cung cấp danh
sách các quy trình TTHC

- Văn bản gửi hoàn toàn điện tử
nhưng không ký số của Lãnh đạo (Bà
Lê Huyền Điệp– Phó Trưởng phòng)
- Thực hiện số hóa văn bản chưa đúng
quy định, sử dụng chế độ quét màu
làm tăng dung lượng văn bản số hóa

28 938/UBND 02/8/2018
UBND phường Cam
Linh

V/v hướng dẫn chuyên môn
trong quá trình giải quyết hồ
sơ xử lý vi phạm hành chính
trước khi cấp GCNQSD đất

Văn bản gửi hoàn toàn điện tử nhưng
phần nơi nhận không ghi “VBĐT”

29 1671/TB-UBND 30/7/2018
UBND phường Cam
Nghĩa

V/v lịch tiếp nhận và trả kết
quả tại Bộ phận tiếp nhận &
trả kết quả UBND phường
Cam Nghĩa

Văn bản gửi hoàn toàn điện tử nhưng
phần nơi nhận không ghi “VBĐT”

30 915/BC-UBND 18/6/2018
UBND xã Cam
Phước Đông

Báo cáo tình hình, kết quả
kiểm soát thủ tục hành chính
quý II/2018 (Từ ngày
01/4/2018 đến hết ngày
30/6/2018)

Văn bản quy định gửi hoàn toàn điện
tử  nhưng không ký số của Lãnh đạo
(Ông Nguyễn Ngọc Hải– Phó Chủ
tịch UBND xã)
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