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V/v triển khai việc gửi nhận văn bản
điện tử giữa các cơ quan, đơn vị,
phường, xã trên địa bàn thành phố

Kính gửi:
- Công an thành phố;
- Chi cục Thuế thành phố Phan Thiết.

Ngày 14/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3143/QĐ-UBND,
về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh; ngày 10/01/2019,
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 176/VP-HCTC,về việc nhắc việc
thực hiện Quyết định số 3143/QĐ-UBND, về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các
cơ quan trên địa bàn tỉnh; ngày 26/02/2019, Công an tỉnh Bình Thuận có Công
văn số 512/CAT-PV01, về việc thông báo gửi nhận văn bản thông qua địa chỉ thư
điện tử công vụ tỉnh.
Để triển khai thực hiện các Văn bản chỉ đạo nêu trên, UBND thành phố đã
ban hành Quyết định số 9327/QĐ-UBND về Quy định gửi, nhận văn bản điện tử
giữa các cơ quan, đơn vị, phường, xã trên địa bàn thành phố; đồng thời, ban hành
các Công văn số 13594/UBND-VX ngày 18/12/2018, Công văn số 908/UBNDVX ngày 30/01/2019, chỉ đạo triển khai thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử
giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; theo đó, UBND thành phố đã
yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị, phường xã trên địa bàn thành phố phải triển
khai thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị, phường,
xã thông qua hệ thống Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, thư điện tử công
vụ đúng theo quy định của UBND tỉnh và thành phố.
Tuy nhiên qua theo dõi, đến nay vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa
triển khai thực hiện tốt việc gửi, nhận văn bản điện tử đúng theo quy định, trong
đó có Chi cục Thuế Phan Thiết và Công an thành phố, cụ thể như sau:
- Chi cục Thuế Phan Thiết đã được UBND thành phố cấp Tài khoản đăng
nhập sử dụng và mật khẩu. Tuy nhiên, đến nay qua kiểm tra trên hệ thống cho
thấy, Bộ phận Văn thư - Chi cục Thuế Phan Thiết chưa thực hiện việc truy cập
vào hệ thống Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành để tiếp nhận các văn bản
chỉ đạo của UBND thành phố.

- Công an thành phố chưa thường xuyên thực hiện việc truy cập, tiếp nhận
các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố qua hệ thống Phần mềm Quản lý văn
bản và điều hành cũng như việc nhận Giấy mời họp, làm ảnh hưởng đến công tác
chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố.
Để chấn chỉnh tình trạng trên và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc
quy định tại Quyết định số 3143/QĐ-UBND của UBND tỉnh trên địa bàn thành
phố. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Trưởng Công an thành phố, Chi cục
trưởng Chi cục Thuế Phan Thiết khẩn trương chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện
việc gửi, nhận văn bản điện tử đúng theo quy định của UBND tỉnh và chỉ đạo của
UBND thành phố tại các Văn bản nêu trên trước ngày 15/3/2019; đồng thời, chịu
trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để xảy ra chậm trễ hoặc không thực hiện,
làm ảnh hưởng đến công việc chung của UBND thành phố. Quá trình tổ thức triển
khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Văn phòng
HĐND và UBND thành phố để được hướng dẫn (liên hệ trực tiếp Quản trị mạng
Văn phòng HĐND và UBND thành phố qua số điện thoại: 0252.3815881).
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nêu trên nghiêm túc triển khai thực hiện./.
* Đính kèm: Quyết định số 3143/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Quyết định
số 9327/QĐ-UBND của UBND thành phố và Công văn số 512/CAT-PV01 của
Công an tỉnh./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Cục thuế tỉnh;
- TT. Thành ủy;
- CT, PCT. UBND tp;
- Các cơ quan chuyên môn tp (thực hiện);
- UBND các phường, xã (thực hiện);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, QTM, VX (L).
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