
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ VĨNH CHÂU 
  

Số:            /UBND-NC 

V/v tăng cường công tác quản lý, 

sử dụng con dấu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Vĩnh Châu, ngày        tháng       năm 2019 

 

 

Kính gửi:  

    - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã; 

    - Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

Căn cứ Công văn 2438/UBND-NC ngày 12/11/2019 của Sở Nội vụ tỉnh 

Sóc Trăng về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng con dấu; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu có ý kiến như sau: 

 1. Đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã và Ủy ban nhân dân 

các xã, phường tăng cường công tác quản lý, sử dụng con dấu theo nội dung 

Công văn 2438/UBND-NC ngày 12/11/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng. 

 2. Đài Truyền thanh thị xã thường xuyên thông tin tuyên truyền, phổ biến 

các quy định về quản lý sử dụng con dấu và các vụ việc có liên quan đến làm giả 

giấy tờ, tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức, mua bán dưới nhiều hình thức 

như rao bán qua mạng xã hội, lập web,… nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm 

của người dân trong việc phát hiện, tố giác tội phạm và không tham gia mua 

bán, sử dụng các loại giấy tờ, bằng cấp giả.  

 (Đính kèm Công văn 2438/UBND-NC ngày 12/11/2019 của Sở Nội vụ 

tỉnh Sóc Trăng được chuyển đến văn thư cơ quan qua Hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành)./. 

 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Công an thị xã; 

- Cổng TTĐT thị xã; 
- Lưu: VT, NC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Nhiên                
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