
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 tăng cường sử dụng hệ thống 
thư điện tử (Email) công vụ, phần 
mềm quản lý văn bản Q-Office 
nâng cấp và 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 Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư 
điện tử công vụ tỉnh Quảng Nam; Công văn số 1079/STTTT-CNTT ngày 
08/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về việc triển khai sử 
dụng chính thức hệ thống phần mềm Q-Office nâng cấp, thư điện tử công vụ, 
UBND huyện Nam Trà My đã chính thức đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý văn 
bản và điều hành công việc (Q-office nâng cấp), thư điện tử công vụ tại các cơ 
quan, đơn vị thuộc huyện kể từ ngày 01/9/2020. 

Tuy nhiên, theo báo cáo của Văn phòng HĐND&UBND huyện thì việc triển 
khai thực hiện phần mềm Q-Ofice mới, Email công vụ, sử dụng chữ ký số của các 
cơ quan đơn vị thuộc huyện, UBND các xã chưa tốt, mới chỉ có khoảng 30% cán 
bộ, công chức, viên chức đăng nhập vào tài khoản Email công vụ và sử dụng các 
phần mềm mới; nhiều văn bản đi phát hành qua văn thư UBND huyện, hoặc văn 
bản lãnh đạo huyện chuyển trực tiếp trên phần mềm xử lý công việc, các đơn vị 
không kiểm tra, thực hiện, nhất là ở cấp xã.

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: 
- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tăng cường tập trung 

nghiên cứu tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống và phần mềm nói trên để ứng dụng 
vào hoạt động chuyên môn. Triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản mới tại 
địa chỉ https://qoffice.quangnam.gov.vn/ để thực hiện việc gởi, nhận văn bản từ 
HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành ở tỉnh; HĐND, các Ban HĐND, UBND 
huyện; giữa các cơ quan thuộc UBND huyện, UBND các xã .

- Chỉ đạo bộ phận văn thư (Văn phòng) kiểm tra và vào sổ văn bản đi, đến 
trên phần mềm Q-Office nâng cấp, không sử dụng trên các phần mềm khác.

 - Rà soát USB chữ ký số đã được cấp nếu không sử dụng được hoặc chữ ký 
đã được cấp nhưng lãnh đạo đó đã thay đổi vị trí công tác (Chức vụ đăng ký chữ 

https://qoffice.quangnam.gov.vn/


ký số trước đây và chức vụ hiện tại khác nhau), nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc Lãnh đạo 
chưa đăng ký chữ ký số thì liên hệ với Phòng Văn hoá – Thông tin huyện để hướng 
dẫn thu hồi, sửa đổi hoặc cấp mới chữ ký số.

- 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 Q-Office nâng cấp. Lãnh đạo cơ quan nghiên cứu để 
xử lý văn bản trên phần mềm.

- Tiếp tục rà soát lại các tài khoản thư điện tử công vụ của đơn vị mình (gửi 
kèm theo công văn), lập danh sách yêu cầu xóa, bổ sung thêm mới, cập nhật các 
thông tin theo mẫu

Lưu ý: Phần mềm Q-office cũ chỉ sử dụng để tra cứu văn bản cũ và trao 
đổi với các cơ quan khối Huyện uỷ, mặt trận, đoàn thể và các cơ quan ngành 
dọc chưa có trên hệ thống Q-Ofice nâng cấp.

2. 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, 
kịp thời tổng hợp báo cáo UBND huyện chỉ đạo giải quyết.

3. Giao Phòng Văn hóa & Thông tin huyện 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.  

4. Giao Phòng Nội vụ huyện kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ của các cơ 
quan, đơn vị trực thuộc huyện và UBND các xã trên phần mềm Q-Office mới; đề 
xuất UBND huyện xem xét khen thưởng những đơn vị thực hiện tốt, kỷ luật những 
đơn vị không áp dụng Q-Ofice mới, Email công vụ, chữ ký số.

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, UBND.

CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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