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THÔNG BÁO 

Về việc phát hành văn bản đi từ văn bản có chữ ký điện tử 

 

Ngày 05/3/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về 

công tác văn thư, theo đó có quy định việc phát hành văn bản đi từ văn bản có 

chữ ký điện tử như sau: 

- “Bản gốc văn bản” là bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, 

được người có thẩm quyền trực tiếp ký trên văn bản giấy hoặc ký số trên văn bản 

điện tử”. (Khoản 8, Điều 3 của Nghị định 30/2020/NĐ-CP). 

- “Văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ 

quan, tổ chức theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như bản gốc văn 

bản giấy”. (Khoản 1, Điều 5 của Nghị định 30/2020/NĐ-CP). 

- “Phát hành văn bản giấy từ văn bản được ký số của người có thẩm 

quyền: Văn thư cơ quan thực hiện in văn bản đã được ký số của người có thẩm 

quyền ra giấy, đóng dấu của cơ quan, tổ chức để tạo bản chính văn bản giấy và 

phát hành văn bản”. (Khoản 5, Điều 18 của Nghị định 30/2020/NĐ-CP). 

- “...Văn thư cơ quan tạo bản chính văn bản giấy theo quy định tại khoản 

5 Điều 18 Nghị định này để lưu tại Văn thư cơ quan và hồ sơ công việc”. (Khoản 

2, Điều 19 của Nghị định 30/2020/NĐ-CP). 

Để thực hiện đúng quy định về công tác văn thư của Nghị định trên, đồng 

thời giảm thiểu các thủ tục hành chính không cần thiết khi lãnh đạo giải quyết 

công việc; sau khi báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo UBND tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh thông báo như sau: 

Kể từ ngày 12/01/2020, đối với các loại văn bản đi thông thường (như: 

công văn, giấy mời, quyết định, thông báo, báo cáo, chương trình, công điện, kế 

hoạch, chỉ thị, tờ trình, thư mời, sao y, sao lục, lịch làm việc...), sau khi Lãnh đạo 

UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng duyệt và ký chữ ký số chuyển văn thư, thì Bộ 

phận Văn thư in bản lưu và cho phát hành văn bản, Lãnh đạo UBND tỉnh và 

Lãnh đạo Văn phòng không phải in và ký bản giấy. 

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh (bc); 

- C,PCVP UBND tỉnh; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, HCQT.    

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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