
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM TRÀ MY

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

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
V/v đôn đốc sử dụng hệ thống 
Email công vụ, phần mềm quản lý 
văn bản và điều hành công việc 
Qoffice nâng cấp, sử dụng chữ ký 
số trong thực hiện nhiệm vụ.

   
 Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;
- Chủ tịch Ủy ban nhân các xã.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh, UBND huyện đã đưa vào sử dụng chính 
thức phần mềm quản lý văn bản, điều hành công việc QOffice nâng cấp và thư 
điện tử công vụ từ ngày 01/9/2020; đã ban hành Công văn số 874/UBND-VP ngày 
24 tháng 11 năm 2020 Về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử (Email) 
công vụ, phần mềm quản lý văn bản QOffice nâng cấp và chữ ký số trong thực 
hiện nhiệm vụ. Qua thời gian sử dụng, bước đầu các phòng ban, đơn vị thuộc 
huyện, UBND các xã đã triển khai sử dụng phần mềm QOffice nâng cấp có hiệu 
quả, các văn bản được xử lý qua phần mềm QOffice, góp phần giảm thiểu việc in 
ấn, gửi văn bản giấy.

Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn còn những tồn tại như: một số cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động vẫn chưa nắm rõ quy trình sử dụng; một nội dung gởi 
cho nhiều người, gởi nhiều lần, dẫn đến việc xử lý văn bản trên phần mềm còn chậm, 
hồ sơ xử lý quá hạn cao; Một số đơn vị, địa phương chưa thực hiện đồng bộ, còn tình 
trạng gửi văn bản giấy qua đường văn thư; Tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng thư điện 
tử công vụ còn thấp; vẫn sử dụng phần mềm Qoffice cũ để gửi, nhận văn bản; Để 
khắc phục tình trạng trên và sử dụng hiệu quả hệ thống thư điện tử công vụ, phần 
mềm Q-Office nâng cấp và sử dụng chữ ký số, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã: 
- Bắt buộc sử dụng thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ

https://mail.quangnam.gov.vn thay thế cho các địa chỉ email trước đây (gmail,
yahoo,…) để liên hệ, trao đổi công việc, phục vụ quá trình công tác. (địa chỉ Email 
công vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã được gửi kèm theo 
công văn này và trên mục Thông báo của cổng Thông tin điện tử huyện). 

- Nghiêm túc triển khai sử dụng phần mềm QOffice nâng cấp để thực hiện
vào sổ văn bản đi, đến, xử lý văn bản, gửi, nhận văn bản từ UBND huyện và
các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã. (UBND huyện gửi kèm theo phụ lục tình 
hình gửi, nhận văn bản của UBND các xã)

- Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xử lý lưu tham 
khảo, vào sổ văn bản đi, đến kịp thời trên phần mềm QOffice nâng cấp, hạn chế tối 



đa tình trạng văn bản trễ hạn trên phần mềm.
 - Dừng mọi thao tác xử lý văn bản đến, đi trên phần mềm Qoffice cũ,

QOffice cũ chỉ dùng để tra cứu văn bản.
- Chỉ đạo công chức, viên chức trực thuộc tiếp nhận, xử lý, lập hồ sơ công 

việc, dự thảo văn bản trình lãnh đạo cơ quan (theo phân luồng công việc) phải thực 
hiện thao tác trên phần mềm QOffice nâng cấp. Lãnh đạo cơ quan nghiên cứu để 
xử lý văn bản, ký số trên phần mềm.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, tổng hợp danh sách cần xóa, điều chỉnh, 
bổ sung, thay đổi chức vụ, chức năng tài khoản trên phần mềm QOffice nâng cấp 
và bổ sung hình ảnh chữ ký lãnh đạo trên phần mềm QOffice nâng cấp gửi về Văn 
phòng HĐND&UBND huyện. (có mẫu kèm theo)

- Rà soát USB ký số của đơn vị, báo cáo về Văn phòng HĐND&UBND 
huyện để cấp mới, thay đổi thông tin, thu hồi, khôi phục mật khẩu (bao gồm USB 
ký số của cơ quan, đơn vị và các cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo). 

2. Thống nhất kể từ ngày 15/4/2021, UBND huyện không tiếp nhận văn bản 
giấy của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, việc 
nhận văn bản đến của các đơn vị, địa phương phải thông qua QOffice nâng cấp. Kể 
từ ngày 01/6/2021, tất cả các văn bản phát hành phải sử dụng chữ ký số trên phần 
mềm QOffice nâng cấp (trừ các văn bản mật, văn bản liên quan đến từng cá 
nhân về công tác cán bộ và văn bản liên quan đến tài chính).

3. Yêu cầu trưởng (hoặc phó phụ trách) các phòng ban, đơn vị, địa phương 
khi tham mưu van bản cho UBND huyện phải  thực hiện lập hồ sơ trình ký số trên 
phần mềm QOffice nâng cấp (Thường trực UBND huyện chỉ tiếp nhận và xử lý văn 
bản từ tài khoản của Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng phụ trách), trừ trường 
hợp văn bản mật và các văn bản không thể ký số. 

4. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện thực hiện:
-  Tổng hợp danh sách chỉnh sửa, xóa, bổ sung tài khoản, Email công vụ của 

các cơ quan, đơn vị, UBND các xã gửi về Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh để bổ 
sung và cấu hình cập nhật sửa đổi trên phần mềm Q-Office.

- Theo dõi việc triển khai thực hiện phần mềm Q-Office nâng cấp, Email 
công vụ, sử dụng chữ ký số của các cơ quan đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, 
tổng hợp báo cáo UBND huyện chỉ đạo. 

- Tăng cường việc kiểm tra, giám sát công việc của các cơ quan, đơn vị, 
công chức qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành Q-Office mới

- Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng chữ ký số của các đơn vị, các xã; đề nghị 
cấp mới chữ ký số đối với các chức danh mới bổ nhiệm, sửa đổi chức danh hoặc 
thu hồi chữ ký số đối với các trường hợp nghỉ hưu, nghỉ việc. 

5. Giao Phòng Nội vụ huyện phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND 
huyện theo dõi việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nói chung, việc sử 
dụng phần mềm Qoffice nâng cấp nói riêng của các cơ quan, đơn vị, địa phương 



làm cơ sở cho việc tham mưu đánh giá chỉ số cải cách hành chính, phân loại, đánh 
giá xếp loại thi đua.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc về thao tác sử dụng 
liên hệ Văn phòng HĐND&UBND để được hướng dẫn (Qua đồng chí Nguyễn 
Hữu Quang – Chuyên viên, SĐT liên hệ, Zalo: 037.6671.456).

Yêu cầu các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các xã nghiêm túc thực hiện;./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, UBND.

CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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