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THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận  

và sử dụng văn bản điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông 
 

 

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; 

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-Cp ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc 

Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-

2020; 

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 4/02/2016 của Thủ Tướng Chính 

phủ về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ Tướng Chính 

phủ Phê duyệt chương trình Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số 

chuyên dùng trên địa bàn tỉnh;  

Căn cứ Kế hoạch số 3061/KH-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ 

quan nhà nước tỉnh; 

Kể từ ngày 01/01/2019, Sở Thông tin và Truyền thông áp dụng gửi văn bản 

điện tử đã ký số (trừ tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước) qua hệ thống gửi 

nhận văn bản và hồ sơ công việc của tỉnh tại địa chỉ http//vb.stttt.quangtri.gov.vn 

đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và không gửi văn bản 

giấy kèm theo. 

Văn bản điện tử được ký số có pháp lý như văn bản giấy. 

Vậy Sở Thông tin và Truyền thông xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh biết và phối hợp thực hiện. 

Thông tin liên hệ: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông, 51 Trần Hưng 

Đạo, TP Đông Hà, Quảng trị; điện thoại: 0233 3 554 715; 0233 3 575 155./. 

 
 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh(Báo cáo); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tường 
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