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V/v ứng dụng chữ ký số trong việc 

gửi văn bản liên thông (eOffice) 
 

 

 

Kính gửi:  
 

 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh;  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn.     

Thực hiện Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng 

thực chữ ký số;  

Thực hiện công văn số 815/STTTT-CNTT ngày 09/12/2015 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc thông báo triển khai cài đặt, hướng dẫn đưa chứng thư 

số vào sử dụng. 

UBND huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn đã được cơ quan có thẩm quyền cấp 

chứng thư số và được đơn vị tư vấn cài đặt, hướng dẫn sử dụng chữ ký số. Để việc 

ứng dụng chữ ký số trong việc gửi văn bản liên thông (eOffice) hiệu quả, UBND 

huyện Văn Quan thông báo như sau:  

Kể từ ngày 01/3/2016, khi ban hành văn bản qua hệ thống Văn phòng điện 

tử, UBND huyện Văn Quan sẽ không quét (scan) văn bản giấy đã ký, đóng dấu để 

gửi kèm, mà sẽ sử dụng file PDF có gắn chữ ký số (tại trang 1, phía trên, bên trái) 

để gửi nhằm xác thực và bảo mật tài liệu điện tử (file văn bản này có nội dung 

đúng theo văn bản giấy đã ký). Vì vậy, các cơ quan, đơn vị khi nhận được văn bản 

qua hệ thống liên thông hoặc qua hộp thư điện tử có thể phân giao, xử lý bình 

thường trong khi chờ văn bản giấy. 

UBND huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn thông báo để các cơ quan, đơn vị 

biết và cùng phối hợp thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng UBND tỉnh;       

- UBND các huyện, thành phố; 

- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
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Hoàng Xuân Cơ 

 


