
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ LĨNH 
 

Số: 98/TB-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Lĩnh, ngày 16 tháng 11 năm 2018 
 

THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận  

và sử dụng văn bản điện tử 

  

Thực hiện Quyết định số 22/2014/QĐUBND ngày 04 tháng 8 năm 2014 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy định về trao đổi, lưu trữ, xử 

lý văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 

6 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy định về quản lý, 

ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử của các cơ 

quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Uỷ ban nhân dân huyện Trà Lĩnh thông báo chính thức thực hiện ứng 

dụng chữ ký số trong việc trao đổi văn bản điện tử với các cơ quan, đơn vị từ 

ngày 16 tháng 11 năm 2018. Cụ thể như sau: 

1. Phương thức trao đổi văn bản điện tử sử dụng chữ ký số: 

Thực hiện gửỉ, nhận văn bản điện tử sử dụng chữ ký số qua các hệ thống 

thông tin sau: 

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành https://qlvb.caobang.gov.vn 

Hệ thống thư điện tử công vụ https://ubndtralinh@caobang.gov.vn 

Trang thông tin đíện tử huyện: http: http://tralinh.caobang.gov.vn 

2. Mẫu chữ ký số của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện trong văn bản 

thẩm quyền chung: (Chủ tịch ký hoặc Phó Chủ tịch được ủy quyền ký) 
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3. Thông tin đầu mối tiếp nhận 

- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Trà Lĩnh, số 

điện thoại 0206 3880 112 

- Thông tin liên hệ: Chánh Văn phòng: Ông Hoàng Khánh Dương 

(ĐTDĐ): 0915 828 582; Văn thư: Bà Lê Thị Phượng (ĐTDĐ): 0975296120. 

Ủy ban nhân dân huyện Trà Lĩnh trân trọng thông báo đến các cơ quan, 

đơn vị hành chính Nhà nước tỉnh Cao Bằng biết để phối hợp thực hiện công 

việc./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                 

- UBND tỉnh (B/c);                                                                                  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành trong tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- TTHU, TTHĐND huyện; 

- CT, các Phó CT UBND huyện (C/đ);  

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- VPHĐND&UBND huyện (Đ/đ);                                                                

- UBND các xã, thị trấn (T/h); 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT.                            

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Trường Huy 
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