
 UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /STTTT-VP Vĩnh Phúc, ngày       tháng 4 năm 2020 
V/v gửi, nhận văn bản điện tử  

 

 

 Kính gửi:   

                          - Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố; 

                            - Trung  Tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao các huyện, thành phố. 

 

 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và 

Truyền thông và UBND tỉnh về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan 

trong hệ thống hành chính nhà nước. 

Thời gian qua, việc thực hiện chế độ báo cáo của các Phòng Văn hóa - 

Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao các huyện, thành phố cho 

Sở Thông tin và Truyền thông qua hệ thống thư công vụ của tỉnh đã có sự thay 

đổi, các đơn vị thực hiện tương đối đầy đủ, nghiêm túc. Tuy nhiên, vẫn còn đơn 

vị gửi báo cáo chậm, cá biệt có một vài đơn vị chỉ gửi văn bản qua hệ thống thư 

điện tử nhưng văn bản lại chưa đầy đủ thông tin cần thiết như: thiếu số ký hiệu; 

ngày, tháng,... gây khó khăn cho công tác tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ 

Thông tin và Truyền thông. 

Từ thực trạng trên và để thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh: 

Từ ngày 02/5/2020 Sở Thông tin và Truyền thông chỉ tiếp nhận văn bản 

điện tử của các đơn vị khi có đầy đủ các thông tin về số ký hiệu, ngày tháng, chữ 

ký, con dấu (khuyến khích các đơn vị gửi văn bản điện tử được ký số). 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND các huyện (P/h CĐ); 

- GĐ, các PGĐ; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đào Văn Minh 
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