
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

Số:       /STP-VP 
V/v triển khai thực hiện Văn bản số 

576/UBND-KSTT ngày 10/3/2021 

của UBND tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Tuyên Quang, ngày    tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp. 

Thực hiện Văn bản số 576/UBND-KSTT ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh về 

việc triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, 

Giám đốc Sở Tư pháp chỉ đạo: 

1. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tổ chức quán triệt và triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 1250/VPCP-KSTT ngày 25/02/2021 

của Văn phòng Chính phủ; Văn bản số 576/UBND-KSTT ngày 10/3/2021 của 

UBND tỉnh (đã gửi bản điện tử cho các đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, 

người lao động trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Sở Tư pháp). 

2. Thực hiện nghiêm việc xử lý hồ sơ, gửi nhận văn bản điện tử trên môi trường 

mạng theo đúng quy định tại Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản 

điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên ban hành kèm theo Quyết định số 

19/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh và Quy chế tiếp nhận, xử lý, 

phát hành và quản lý văn bản điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang ban hành 

kèm theo Quyết định số 71/QĐ-STP ngày 19/4/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp; đảm 

bảo 100% văn bản, tài liệu được xử lý, gửi, nhận trên môi trường mạng và được ký số 

trước khi phát hành (trừ văn bản mật).  

Việc sử dụng văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký số là một trong những căn cứ 

để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp và cá nhân Thủ 

trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp. 

Yêu cầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở TT&TT; 

- Giám đốc Sở; 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Như trên (thực hiện); 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Webside STP; 

- Lưu: VT, VP.Thành.04b. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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