
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH THÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:               /UBND-VHTT 

V/v triển khai gửi, nhận văn 

bản điện tử với doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. 

Thạch Thành, ngày        tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Các phòng, ban UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 
 

Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành nhận được Công văn số 1339/STTTT-

CNTT ngày 29/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai gửi, 

nhận văn bản điện tử với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc gửi, nhận văn bản giữa cơ quan 

Nhà nước với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được nhanh chóng, tiết kiệm, 

hiệu quả. Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các đơn vị xây dựng giải 

pháp để thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử với doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh tại địa chỉ https://guinhan.thanhhoa.gov.vn/. 

Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Trưởng các phòng, ban; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thông báo cho tất 

cả các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý nên gửi, nhận văn bản điện tử với các 

cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa đăng ký để được tạo lập tài khoản nhằm thực 

hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử. 

2. Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nên gửi, nhận văn bản điện tử 

thực hiện đăng ký khởi tạo tài khoản gửi, nhận văn bản điện tử tại Đầu mối: 

- Đơn vị: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa; 

- Địa chỉ: 73 Hàng Than, Phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa; 

- Số điện thoại: 0237.3718.699; Email: ttcntt.stttt@thanhhoa.gov.vn. 

(Gửi kèm theo Mẫu đăng ký để được tạo lập tài khoản) 

Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND huyện. Yêu cầu Trưởng các phòng, ban; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT.  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Trương Xuân Việt 
 

https://guinhan.thanhhoa.gov.vn/
mailto:ttcntt.stttt@thanhhoa.gov.vn
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{TÊN DOANH NGHIỆP} CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /CV-................ 

V/v đăng ký khởi tạo tài khoản 

gửi, nhận văn bản điện tử 

Thanh Hóa, ngày        tháng       năm 2020 

 

Kính gửi: Trung tâm Công nghệ thông tin-Truyền thông Thanh Hóa. 

 

{Tên doanh nghiệp} nhận được công văn số ………. ngày …….. về việc 

đăng ký khởi tạo tài khoản gửi nhận văn bản điện tử để trao đổi giữa doanh nghiệp 

và các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; {Tên doanh nghiệp} đăng ký khởi tạo 

tài khoản với các thông tin sau: 

 

TT Họ và tên Chức danh, đơn vị Số điện thoại Ghi chú 

     

     

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 

Thủ trưởng đơn vị 

 

(ký tên và đóng dấu) 
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