
UỶ BAN NHÂN DÂN 
XÃ TÂN VIỆT

Số: …. /UBND-VP
V/v tăng cường truy cập và sử dụng 
Trang thông tin điện tử xã Tân Việt, 
huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Việt, ngày…...tháng 9 năm 2022

Kính gửi:
- Cán bộ, công chức, người lao động xã Tân Việt;
- Trường Tiểu học, THCS và Mầm Non xã Tân Việt;
- Trạm y tế xã Tân Việt,

Thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ 
Quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt của cơ quan quản lý hành 
chính nhà nước, trong thời gian qua, xã Tân Việt đã đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, trao đổi văn bản, tài liệu nhằm 
đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thời gian, chi phí, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động và bước đầu đạt được kết quả quan trọng . Tuy nhiên so với 
yêu cầu đặt ra, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức xã vẫn chưa tận dụng hết 
các điều kiện sẵn có để tạo ra một môi trường làm việc hiện đại, giảm giấy tờ, 
công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi phí...

Nhằm khắc phục tình trạng trên, Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ VN 
xã đã ban hành Quy chế phối hợp đăng tải văn bản trên Trang Thông tin điện tử 
của xã Tân Việt để tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ 
quan thay thế cho văn bản giấy. Để triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp, 
UBND xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, người lao động của 
xã thực hiện một số nội dung sau:

Cần thường xuyên theo dõi và truy cập Trang thông tin điện tử xã tại địa 
chỉ http://tanviet.thanhha.haiduong.gov.vn để theo dõi và nắm bắt các văn 
bản do Đảng uỷ, HĐND, UBND và UBMTTQ xã ban hành; văn bản điện tử sẽ 
dần được thay thế cho văn bản giấy (sẽ không gửi văn bản giấy cho các cơ quan, 
đơn vị, cán bộ, công chức, người lao động của xã).

Để tìm kiếm văn bản do Đảng uỷ, HĐND, UBND và UBMTTQ xã ban 
hành, ngoài việc theo dõi tại mục Văn bản mới Quản lý văn bản; Giấy mời; 
Thông báo, Lịch làm việc... có thể tìm kiếm văn bản của cơ quan ban hành tại 
mục Văn bản pháp quy. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên

hệ về UBND xã (trực tiếp đồng chí Phạm Thị Duyên - Công chức Văn phòng – thống 
kê để được hướng dẫn cụ thể )
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Vậy UBND xã Tân Việt đề nghị các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, người 

lao động xã Tân Việt nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBND huyện;
- TT. Đảng uỷ, TT. HĐND xã;
- TT UBMTTQ xã;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Các cơ quan có liên quan;
- Như kính gửi:
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

  Vũ Xuân Hào
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