
UỶ BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-VP TP. Cao Bằng, ngày        tháng 4 năm 2020 
     

V/v triển khai thực hiện gửi, nhận 

văn bản điện tử không kèm văn 

bản giấy giữa các cơ quan hành 

chính nhà nước 

  

 

   Kính gửi: - Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND Thành phố; 

     - Uỷ ban nhân dân các phường, xã. 

     (Sau đây gọi chung là các đơn vị) 

 

 Thực hiện Công văn số 671/UBND-KSTT ngày 19 tháng 3 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện gửi, nhận văn bản điện 

tử không kèm văn bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước. 

 Để thực hiện đảm bảo việc gửi, nhận văn bản điện tử không kèm văn bản 

giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước theo chỉ đạo của UBND tỉnh Cao 

Bằng; nâng cao chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của UBND Thành phố, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị trên thực hiện một số 

nhiệm vụ sau: 

 1. Tổ chức triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy giữa các 

cơ quan hành chính nhà nước theo danh mục văn bản điện tử kèm theo công văn 

này. Thời gian thực hiện: từ ngày 15/4/2020. 

 Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật theo danh mục văn bản điện tử nêu 

trên chỉ gửi bản giấy đến các cơ quan: Cơ quan kiểm tra văn bản quy phạm pháp 

luật, cơ quan đăng công báo, đăng trên cơ sở dữ liệu về pháp luật. 

2. Danh mục văn bản điện tử nêu trên không áp dụng với các loại văn bản 

sau:  

- Văn bản thuộc dạng mật, tối mật, tuyệt mật theo quy định tại Luật Bảo vệ 

bí mật nhà nước;  

- Văn bản, hồ sơ bắt buộc gửi bản giấy theo quy định tại các văn bản quy 

phạm pháp luật mức: Luật, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;  

- Văn bản, hồ sơ có thành phần phức tạp, khó khăn trong việc số hóa gồm: 

bản vẽ, bản vẽ thiết kế, ấn phẩm, vật phẩm...;  

- Văn bản, hồ sơ liên quan đến quy hoạch, tài chính, tổ chức, bộ máy, nhân 

sự, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức. 
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3. Lãnh đạo các đơn vị gương mẫu tăng cường sử dụng chữ ký số cá nhân ký 

ban hành văn bản trên phần mềm quản lý và điều hành văn bản. Các đơn vị phát 

hành văn bản sử dụng chức năng ký số của phần mềm thay cho việc đóng dấu mực 

trên bản giấy, trừ các văn bản không thuộc danh mục kèm theo công văn này.  

Đơn vị nào chưa được trang bị ký số tổ chức hoặc ký số cho cá nhân người 

có thẩm quyền khẩn trương làm thủ tục đăng ký theo Hướng dẫn tại công văn số 

536/UBND-VHTT ngày 24/3/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng. 

 4. Giao Văn phòng HĐND-UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc các đơn vị 

thực hiện; Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ ông 

Đoàn Hồng Minh, chuyên viên CNTT, Văn phòng HĐND-UBND Thành phố, 

SĐT: 0917438823 để được hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng. 

 Căn cứ nội dung trên, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc, triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Lâm Đức Xuân 
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