UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 561 /STP-VP
V/v gửi văn bản điện tử

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 14 tháng 6 năm 2019

Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
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; Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản
lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang;
Từ năm 2017, Sở Tư pháp đã thực hiện chữ ký số và gửi văn bản điện tử
đến các cơ quan, đơn vị; Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện việc gửi văn bản điện tử
(trừ văn bản mật) đến các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) trên Hệ thống Quản
lý văn bản và Điều hành và các cơ quan, tổ chức khác cùng sử dụng Hệ thống
Quản lý văn bản Điều hành hoặc có hộp thư điện tử (Sở Tư pháp không gửi văn
bản giấy trừ các văn bản theo quy định của pháp luật phải gửi văn bản giấy).
Riêng đối với Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban
nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp thực hiện đồng gửi văn bản điện tử và văn bản giấy
theo quy định.
Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn
vị biết và phối hợp thực hiện (mọi vướng mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại:
0207.3822.831)./.
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;

(báo
cáo)

- Các Ban Đảng Tỉnh ủy;
- Uỷ ban MTTQ và các tổ chức CT-XH;
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Sở;
- Đoàn Luật sư tỉnh;
- Hội Công chứng viên tỉnh;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Các ĐVSN trực thuộc Sở;
- Phòng TP các huyện, thành phố;
- Trang TTĐT Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, VP.
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