
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:         /QĐ-SNV  Kon Tum, ngày   tháng 01 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế Tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản 

điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Sở Nội vụ  

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH KON TUM 

Căn cứ Quyết định 09/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và 

quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Nội vụ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

hành và quản lý văn bản điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của 

Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

294/QĐ-SNV ngày 20/11/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum. 

Điều 3. Giám đốc, các Phó Giám đốc; Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các 

đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và toàn thể công chức Sở Nội vụ chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Trang TTĐT Sở Nội vụ (đăng tải); 

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ (báo cáo) 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thành Trung 
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