ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 21 tháng 02năm 2020

Số: 99 /QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy
giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
trên địa bàn tỉnh Kon Tum
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
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 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát
hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị
sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Công văn số 775/VPCP-KSTT ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Văn
phòng Chính phủ về việc danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa
các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh
Kon Tum, chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Danh mục tại Điều 1 của Quyết định này không áp dụng đối với các loại
văn bản sau:
a) Văn bản, hồ sơ thuộc dạng mật, tối mật, tuyệt mật theo quy định tại Luật
Bảo vệ bí mật nhà nước.
b) Văn bản, hồ sơ bắt buộc phải gửi bản giấy theo quy định tại các văn bản
quy phạm pháp luật mức Luật, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
c) Văn bản, hồ sơ có thành phần phức tạp, khó khăn trong việc số hoá bao
gồm bản đồ, bản vẽ thiết kế, ấn phẩm, vật phẩm...
d) Văn bản, hồ sơ liên quan đến quy hoạch; tài chính; tổ chức; bộ máy; nhân
sự; chế độ chính sách đối với công chức, viên chức.

2. Văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy phải đáp ứng quy định tại Điều 6
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.
3. Tất cả các văn bản điện tử thuộc thẩm quyền ban hành và giải quyết
của các đơn vị, địa phương (trừ văn bản hệ mật) phải được gửi, nhận trên Trục
liên thông văn bản quốc gia qua Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành tỉnh
Kon Tum (Hệ thống phần mềm VNPT-iOffice).
4. Không gửi văn bản giấy đến Bên nhận khi đã gửi văn bản điện tử, trừ các
trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 2 của Quyết định này. Trường hợp Bên
nhận văn bản phải sử dụng văn bản giấy để thực hiện các giao dịch khác theo quy
định của pháp luật, thì liên hệ với Bên gửi để được cung cấp văn bản giấy.
5. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống hành chính nhà nước
thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy theo danh mục đã ban
hành khi đáp ứng các điều kiện, quy định về gửi, nhận văn bản điện tử.
6. Trong quá trình thực hiện Quyết định này, nếu có khó khăn, vướng
mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh
(qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế
Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành danh mục văn bản điện tử gửi kèm văn
bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên
địa bàn tỉnh Kon Tum.
Điều 4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập, các
Công ty TNHH Một thành viên do tỉnh làm chủ sở hữu; Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và
các tổ chức, cá nhân có liên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như Điều 4;
- Văn phòng Chỉnh phủ (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văp phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, HCQT2.
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