
UBND TỈNH ĐĂK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:              /SGDĐT-VP Đắk Nông, ngày       tháng 7 năm 2021 
  
V/v thực hiện ký số và trao đổi văn 

bản điện tử trên địa bàn tỉnh 
 

 

Kính gửi:  

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

 - Các đơn vị trực thuộc. 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 972/STTTT-CNTT 

ngày 15/7/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện ký số và 

trao đổi văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai đến 

các đơn vị nội dung sau: 

- Các đơn vị tiếp tục tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử trên Hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành của tỉnh và các giao dịch điện tử khác. 

- Thực hiện đúng quy định của Chính phủ trong phát hành văn bản điện 

tử theo điểm d, Khoản 1, Mục III, Phần I, Phụ lục I của Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể: đối với văn bản đi có phụ lục kèm theo 

cùng tập tin với nội dung văn bản điện tử, Văn thư chỉ thực hiện ký số văn bản 

và không thực hiện ký số lên phụ lục kèm theo. Đối với văn bản đi có phụ lục 

kèm theo không cùng tập tin với nội dung văn bản điện tử, văn thư thực hiện ký 

số của cơ quan trên từng tập tin. 

- Thực hiện lập hồ sơ công việc trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản 

và điều hành bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP. 

Nhận được Công văn này, các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 
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