
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ NỘI VỤ 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /SNV-CCHC&QLVTLT 

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định 

ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát 

hành và quản lý văn bản điện tử  trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn 

Bắc Kạn, ngày       tháng     năm 2020 

              

Kính gửi:  

 - Các Sở, ban, ngành; 

 - UBND các huyện, thành phố; 

 - Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 

 - Các tổ chức Hội, Quỹ được giao biên chế; 

 - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 

 - Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới; 

 - UBND các xã, phường, thị trấn. 

 

Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn năm 2020 và Quyết định số 1271/QĐ-UBND 

ngày 13/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi tên loại và 

trích yếu dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 

2020. 

Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử 

lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Để Quyết định 

được tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả sau khi ban hành, Sở Nội vụ đề nghị 

các cơ quan, tổ chức tham gia góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Quyết định trên 

và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 14/8/2020 để tổng hợp, hoàn chỉnh và thực hiện 

các bước theo quy định.  

 Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức quan tâm, xem xét góp ý./. 

(Có dự thảo Quyết định, Quy chế kèm theo) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở (b/c); 

- Lưu: VT, CCHC&QLVTLT (Phượng). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Sầm Văn Trân 
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