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Kính gửi:   

- Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc; 

- Văn phòng, các Phòng chuyên môn thuộc Cục. 

 

Ngày 30/9/2015, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS đã ban hành Quyết 

định số 735/QĐ-TCTHADS và Quyết định 736/QĐ-TCTHADS ban hành quy 

trình quản lý văn bản và điều hành trong môi trường mạng và Danh mục các văn 

bản thông tin chính thức bằng hình thức văn bản điện tử và áp dụng chữ ký số 

trong hệ thống tổ chức THADS. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cho thấy các 

Phòng và các Chi cục trực thuộc chưa nghiêm túc thực hiện văn bản điện tử và chữ 

ký số, chưa vận dụng triệt để hộp thư điện tử vào giải quyết công việc theo quy 

định. Việc sử dụng văn bản giấy còn phổ biến, gây lãng phí thời gian, giấy, cước phí…  

Để triển khai thực hiện nghiêm túc các Quyết định nêu trên, Cục THADS 

tỉnh yêu cầu các đồng chí Trưởng phòng, Chi cục trưởng các Chi cục trực thuộc 

quán triệt lại và nghiêm túc tổ chức thực hiện các quy định về sử dụng văn bản 

điện tử, chữ ký số và quản lý văn bản và điều hành trong môi trường mạng. 

Kể từ ngày 10/4/2020, Cục THADS tỉnh không tiếp nhận các văn bản giấy 

không đúng quy định nêu trên. Đồng thời, Cục sẽ xem xét các đơn vị thực hiện 

không đúng quy định trong quá trình xếp hạng đơn vị, đánh giá công chức lãnh 

đạo và bình xét thi đua. 

Trân trọng cảm ơn./. 

(Gửi kèm Quyết định số 735/QĐ-TCTHADS và Quyết định số 736/QĐ-

TCTHADS ngày 30/9/2015 của Tổng cục THADS). 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Các Phó cục trưởng (để chỉ đạo, thực hiện); 

- Trang TTĐT Cục THADS (để đăng tải); 

- Lưu: VP, VT (B). 
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