
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /UBND-VP 

V/v uốn nắn việc khắc phục  

hạn chế trong sử dụng iOffice,  

iGate, chữ ký số 

Trà Cú, ngày          tháng 02 năm 2022 

 
         Kính gửi:  

- Thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện  
(hệ nhà nước); 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Thông báo số 795/TB-ĐKT ngày 28/12/2021 của Đoàn Kiểm tra 
liên ngành thông báo ý kiến kết luận về công tác cải cách hành chính năm 2021 

của Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban ngành 
huyện (hệ nhà nước), Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện theo tinh thần Công văn số 5032/UBND-

HCQT ngày 10/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Công văn số 
1150/UBND-TH ngày 22/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc 

gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy  (trừ văn bản mật hoặc văn 
bản, hồ sơ quy định phải sử dụng bản giấy). 

2. Đẩy mạnh việc sử dụng hệ thống phần mền iOffice, iGate và chữ ký số 
trong hoạt động của cơ quan nhà nước; không để hồ sơ quá hạn tồn đọng kéo dài 

trong quá trình giải quyết hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh (iGate). 

3. Thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn nêu cao tinh thần, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cải cách 
hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền địa phương trên 
địa bàn huyện. 

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê bình Thủ trưởng các phòng, ban 
ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- 04 xã chưa sử dụng iOffice để phát hành văn bản đi (hoặc có phát hành văn 
bản đi qua hệ thống nhưng số lượng còn quá ít): Xã Lưu Nghiệp Anh, Long Hiệp, 

An Quảng Hữu, Ngọc Biên. 

- 02 cơ quan, 06 xã chưa tổ chức ký số văn bản đi trên iOffice: Phòng Y tế, 

Thanh tra, xã An Quảng Hữu, xã Thanh Sơn, xã Kim Sơn, xã Hàm Giang,  
xã Long Hiệp, xã Ngọc Biên.  

- 07 xã, thị trấn chưa tổ chức tiếp nhận hồ sơ hoặc số hồ sơ được giải quyết 
trực tuyến còn ít trên hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh (iGate): Thị trấn Định 

An, thị trấn Trà Cú, xã Định An, xã Hàm Tân, xã Tân Hiệp, xã Lưu Nghiệp Anh, 
xã Kim Sơn, xã Ngọc Biên, xã Đại An, xã Phước Hưng. 



2 
 

5. Giao Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ phối hợp với Chánh Văn phòng 
Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, đánh giá việc khắc phục 

hạn chế trong sử dụng iOffice, iGate, chữ ký số trên địa bàn huyện chậm nhất 
trong quý I/2022. Kết quả báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nắm,  

chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. Huyện ủy; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- LĐVP; 
- Lưu: VT.NCTH.sơn 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Tăng Thị Thắm 
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