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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Phần mềm 

Quản lý văn bản và Điều hành trong hoạt động của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

 Căn cứ Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2015 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc 

Trăng; 

 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 

2006; 

 Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

 Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt đông cơ quan nhà nước; 

 Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 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 định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; 

 Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ 

Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; 

 Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ 

Nội vụ về Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác 

văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình 

xử lý công việc của cơ quan, tổ chức; 

 Căn cứ Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm 

Quản lý văn bản và Điều hành trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng, 



QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành Quyết định này kèm theo Quy chế quản lý, vận hành và sử 

dụng Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành trong hoạt động của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng. 

 Điều 2. Chánh Văn phòng, Lãnh đạo các phòng chức năng, Thủ trưởng các 

đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 

- Điều 2; 

- Các Sở, Ban ngành trong tỉnh; 

- UBND các huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Lương Minh Quyết 
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