
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản  

điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước, 

 đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Nam Định 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; Nghị định số 
130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 

Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chữ ký số; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP 
ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; 

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành 
chính nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh 
và các định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các Hệ thống quản lý văn bản 
điều hành”; Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản trong cơ quan nhà 
nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc    Nội vụ tại Tờ trình số 424/TTr-SNV ngày 29 

tháng 01 năm 2021 và Báo cáo thẩm định số 67/BC- TP ngày 27 tháng 01 năm 

2021 của    Tư pháp về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và 
quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc tỉnh Nam Định. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát 

hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Nam Định. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 và 

bãi bỏ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc ban hành Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các 

huyện, thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ 

quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Nội vụ (Vụ Pháp chế); 

- Bộ Tư pháp (Cục KTrVBQPPL); 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Công báo tỉnh, Website tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP8. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Lê Đoài 
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