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trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành (Voffice)

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

Tứ Kỳ , ngày       tháng 01 năm 2022

     Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Việc phát hành văn bản (gửi, nhận) qua phần mềm quản lý văn bản và 
điều hành tác nghiệp (Voffice) đã được UBND huyện chỉ đạo thực hiện từ tháng 
6 năm 2020 (Công văn số 670/UBND-VP ngày 16/6/2020) và sau đó tiếp tục 
được đôn đốc thực hiện vào tháng 9 (Công văn số 1057/UBND-VP ngày 
9/9/2020) và tháng 12 năm 2020 (Công văn số 1506/UBND-VP ngày 
23/12/2020). Tuy nhiên, qua theo dõi, kiểm soát việc gửi, nhận văn bản tại bộ 
phận văn thư thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện, thời gian qua việc xử lý 
văn bản trên hệ thống Voffice của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn 
còn có một số hạn chế, đặc biệt trong việc phát hành văn bản đi. Để khắc phục 
tình trạng trên, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

Quán triệt, chỉ đạo công chức chuyên môn và bộ phận văn thư của UBND 
xã, thị trấn thực hiện 100% việc gửi, nhận và xử lý văn bản điện tử có ký số trên 
phần mềm Voffice (trừ các văn bản mang bí mật nhà nước) theo đúng chỉ đạo 
của UBND tỉnh, UBND huyện. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện 
nếu không thực hiện đúng các chỉ đạo trong văn bản này.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện có 
trách nhiệm chỉ đạo thực hiện

2.1. Xử lý văn bản đến và ban hành văn bản thuộc thẩm quyền của cơ 
quan, đơn vị

Yêu cầu truy cập tài khoản đã được cấp để xử lý văn bản đến; thực hiện 
quy trình phát hành văn bản đi (có ký số) của cơ quan, đơn vị trên phần mềm 
Voffice theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện.

2.2. Đối với các văn bản do cơ quan, đơn vị tham mưu, trình UBND 
huyện và lãnh đạo UBND huyện ký, ban hành

- Chỉ đạo hoặc tham mưu soạn thảo trình ký văn bản giấy theo quy trình 
hiện hành. Khi văn bản giấy (bản gốc) đã được lãnh đạo UBND huyện ký duyệt, 
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thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện quy trình tạo 
lập dự thảo văn bản, trình duyệt xử lý … để ký số, đảm bảo 100% văn bản điện 
tử được phát hành trên phần mềm Voffice. Văn bản trình duyệt phát hành điện 
tử phải khớp đúng với bản gốc đã được ký sống.

Việc phát hành văn bản điện tử không áp dụng đối với các văn bản mang 
bí mật nhà nước (văn bản “Mật”, “Tuyệt mật”, “Tối mật”). Trường hợp, khi 
các văn bản điện tử có đính kèm công văn, tài liệu; các đơn vị phải gửi cả bản 
điện tử các công văn, tài liệu kèm theo.

3. Bộ phận Văn thư thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện kiểm soát 
việc phát hành văn bản điện tử trên phần mềm Voffice đối với các văn bản thuộc 
thẩm quyền ban hành của UBND huyện và chỉ đóng dấu, phát hành văn bản giấy 
(nếu cần) sau khi văn bản điện tử đã được xử lý, ký số, phát hành trên hệ thống.

4. Giao Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện theo dõi, kiểm tra, đánh 
giá mức độ (tỷ lệ) xử lý văn bản đến và phát hành văn bản điện tử (có ký số) trên 
phần mềm Voffice của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; tham mưu 
cho UBND huyện các giải pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đặt ra 
trong Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của huyện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu 
trách nhiệm thực hiện nghiêm nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Cổng Thông tin điện tử huyện (bà Kim Anh);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Văn Soái
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