
 

QUYẾT ĐỊNH 

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

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính 

phủ về công tác văn thư; 

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 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 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về 

ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong 

cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, 

quản lý văn bản điện tử và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND, ngày 02/4/2020 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

hành, quản lý văn bản điện tử và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm 

vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ VĂN HOÁ,THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị 

trực thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
Nơi nhận:                                                                                

- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh; (b/c) 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Website Sở VH,TT&DL; 

- Lưu: VT, VP. (TĐT) 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Hà 
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