
TINH IJY PHU THO DING CONG SAN VIT NAM 

Phá ThQ, ngày3tháng 7 nám 2021 
s 03-QDrw 

QUY DNH 
A S A 9 A 7 S A 7 A A Ye viçc girl, nhn van ban diçn tir tren ming thong tin 

din rng cüa Tinh üy Phil Th9 Va trên ming Internet 

- Can cü Nghj quyt s 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 cüa B ChInh trj 
v dy m?nh  irng d'çtng, phát trin cong ngh thông tin dáp 1rng yêu cu phát 
trin ben vctng và hi nhp quc t; 

- Can cü Quy djnh s 217-QD/TW, ngày 02/01/2020 cüa Ban BI thu 
Trung uo'ng Dãng v gi'ri nhn van bn din ti:r trên mng thông tir din rng 
cüa Ding và trên mng Internet; 

- Can cü Huóng dn s 03-HD/VPTW, ngày 04/6/202 1 cüa Van phông 
Trung ucrng Bang v quãn 1 và sü diing chCr k s trong hot dng cta các 
cc' quan, t chüc dãng; 

- C.n cü Quy ch lam vic cüa Ban Chap hành Bang b tinh Phü Th9 
khoá XIX; 

- Can eli Quy cljnh s 01- QD/TftJ ngày 26/02/202 1, cüa Ban Thu&ng vi 

Tinh üy v vic ban hành ma djnh danh trén mng may tInh cüa các cci quan 

Bang tinh Phui Thç, 

Ban Thuô'ng vi Tinh üy quy djnh vic gIn, nhn van bàn din tCr trén 
mng thông tin din rng cIna Tinh Iny PhIn Th9 và trén mtng Internet ciii th 
nhu sau: 

Chiro'ng I 

QUY IJINil CIIIUNG 

• .A Dieu 1. Pham vi then chmh 

Quy djnh vic gIn, nhn van bàn din tIn trén mng thông tin din rng 
cIna Tinh Iny Phü Thç di vói các cc' quan Bang thông qua phn mm H 
thông tin diu hành tác nghip; gifta các cc' quan Bang vIni cc' quan Nhà 
nuâc trên mng Internet thông qua phn mm Quàn 1 van bàn có sIr dicing 
ten min tt*.PHUTHO.DCS.VN!t  (sau diây gçi là phn mm H thng quàn 
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l) van bàn). 

Diu 2. IMi tirçrng áp dyng 

1. Quy (tjnh nay áp diing di von các cci quan tham mini, giUp vic cüa 
Tinh üy; các huyn, thành, thj üy và dãng üy các xã, phumg, thj trn (sau day 
g9i chung là cci quan Dàng). 

2. Các cci quan, t chüc có lien quan dn ho.t dng gri, nhn van bn v&i 
các cci quan dng không thuc Khoan 1 Di&u nay nu ha tng k5 thut và cong 
ngh dam bào, dáp üng duçvc yêu cu thI có th thirc hin theo Quy djnh nay. 

Diu 3. Giãi thIch tfr ngfi' 

1. Van ban diçn ti là tp hçip thông tin dithi dng k3' hiu, chü vit, chü 
s ducc soan  thào, trao di, xi l, luu trü bang phucmg tin din tfr. 

2. Gi'ti, nhgn van ban diçn tz'r là vic các cci quan Dáng gui, nhn van 
bàn din tü trên h thng mng thông tin din rng cüa Tinh üy hotc trên 
mng Internet. 

3. Ben gi là cci quan phát hành van ban din ti. 

4. Ben nhgn là cci quan tip nhn van ban din tu. 

5. Md djnh danh là mt tp hqp các k hiu dung d xác djnh (phân 
bit) các di tuçing tham gia trao di van bàn din tCr thông qua phn mm 
H thng thông tin diu hành tác nghip hay phn mm gui, nhn van bàn 
trên mng Internet. 

6. San phdm mgt md là các tài 1iu, trang thit bj k thut và nghip vy 
mt ma d bão v thông tin. 

7. Chzngthiesá, chiHcjsó'và ksó'ván ban din t 

Ching thit so': là dng chi'rng thu din tr chüa các thông tin lien quan 
dn chü k s (t chIrc, các nhân có th.m quyn k5' s, thai gian k)2 s, thôi 
gian hiu lirc cüa chtt k s&..) do t chirc cung c.p djch vi chirng thirc chft 
k s cña Ban Cci yu ChInh phü c.p. 

Cht kj so là dng chtt k din tCr an toan, bào dam tInh xác thirc cña t 
chirc, các nhân có thm quyn k s di vâi van ban din tir và tInh toàn vn 
cüa ni dung van bàn din tà' do. 

Kj sO van ban din tz: là vic sü diing thit bj km khóa bI mt cña t 
chüc, cá nhãn tao  ra ch k s trên van bàn din tir. 
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Diu 4. Giá trj pháp 1 cüa van ban din tir 

1. Van bàn din tir dã k s theo quy djnh cüa pháp 1ut thrçic g11, nhn 
trên mng cong ngh thông tin tai  Quy djnh nay có giá tij pháp 1' liwng 
drnmg van bàn giy. 

2. Van bàn din tr không k s duçxc gui, nhn trên mng cong ngh 
thông tin chi có giá trj tham khào, không có giá trj pháp 1. 

Chiro'ng II 

QUY DINJI  yE GII, NII4N VAN BAN TREN MJNG 

Diêu 5. Nguyen tàc gü'i, nhn van bàn trên mrng 

1. T.t Ca CC van bàn không thuc loai "Mat", "Ti m.t", "Tuyt met" 
ma cáo ca quan Dáng có thrn quyn ban hành và giài quyt theo quy djnh thI 
duçc phép g1ri, nhn van bàn din tir trên mtng. E)i vri các van bàn "M.t" 
phãi duqc ma hóa b.ng san phrn m.t ma cüa ca yu; di viii van bàn "T6i 
mit", "Tuyt rn.t" phài do bO phn nghip v11 co yu thc hin vic gri, nhn 
qua mng co' yêu. 

2. Ben gi'ri không phát hãnh van bàn giy dn ben nhn khi dã giri van 
bàn din tir có k s (tth các tnrmg hçp quy djnh ti Diu 8 cüa Quy djnh 
nay); ben nhn phài thirc hin quy trInh: Kim tra ngun gc, tInh hçip thüc 
cüa van bàn, ly s và däng k van bàn dn trên may tInh, sau do chuyn van 
bàn dn nguôi nhn d xir l. 

Diu 6. Yêu cu gfri, nhn van bàn qua mtng 

1. Van bàn din tü phài bào dam yêu c.0 v th loi, thm quyn ban 
hành, th thirc và k5 thut trInh bay theo quy djnh cüa Ban BI thu và huóng 
dn cüa Van phOng Trung i.rong Dàng. 

2. Van bàn din tir phài duçic bào dam tInh xác thxc v ngun gc, tInh 
pháp l, sir toàn vçn, an toàn thông tin, dü 1iu trong qua trInh gui, nhn, xu 
l và hru trtt. 

3. Van bàn din ti:r phài duçc gui ngay trong ngày k3 ban hành, chum 
nht là trong bui sang cüa ngày lam vic tip theo. Sau khi tip nhn, nu 
van bàn din hr dn bào dam giá trj pháp l phái duçc xu l kjp thii, không 
chi van bàn giy (nu co). 

TnrO'ng hqp van bàn din t1r thuOc 1oi IKhnt  phâi duçic dt & ch d 
iiu tién, ghi rO müc d "Khn", gui ngay sau khi k)2 s va phãi duc trhih, 
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chuyn giao xir 1 ngay sau khi tip nhn. 

4. Van bàn din tü giri, nhn qua mng phài duçic theo dôi, cp nht tçr 
dng trng thai gfri, nhn, xr 1 trén h thng. 

5. Bào dam các yêu cu v ha tang k5' thu.t, cong ngh, an toàn thông 
tin và giãi pháp kt ni, lien thông. 

Diu 7. Phiro'ng thfrc gui, nhn van bàn trên mng 

1. Sü diing phn mm H thông tin diu hành tác nghip dugc quy djnh 
di'ing chung trong các co quan Dãng d gui, nh.n van bn giüa các c quan 
Dàng trén mng thông tin din rng cña Tinh ñy Phi'i Th9. 

2. S diing phn mm Hç thAng quán lj. van ban d gui, nhn van ban 
giia các co quan Dàng; giüa các cor quan dãng vOi các cci quan nhà nithc, 
Mt trn T qu& và các doàn th trong tinh trén mng Internet. 

3. Tru&ng hcTp ben gi:ri hay ben nhn chua dáp 1r11g các yêu cu v ha 
tng k thu.t, cong ngh, an toàn thông tin, giài pháp kt ni, lien thông d 
g1ri, nhn van bàn din tir, các cor quan gui van bàn giy theo duô'ng truyn 
tMng; dng thi khn trucmg khc phiic các si,r c trin khai các giài pháp k5 
thut, kt ni d thçrc hin vic gLri, nhn van ban qua mng. 

Diêu 8. Các loii van bàn din tfr có gfri kern van ban giây 

1. Các van bn chung: Các van bàn lien quan cong tác t chüc b may, 
nhan sir, cong tác kim tra, giám sat, giài quyt khMu nai,  t cáo; các van bàn 
lien quan ti vic giài quyt ch d, chInh sách, tài chInh,... 

2. Các van bàn däc thu 

- Van ban cia Tinh iy: Các nghj quyt, kt lu.n, chi thj, quy djnh cüa 
Tinh üy và Ban Thu&ng viii Tinh üy; các van bàn kt 1un, chi dao  trirc tip 
dja phuang, thông báo kin dng chI Thuông trirc Tinh üy; các van bàn lien 
quan dn t chüc Dai  hi Dàng tinh, hi nghj Tinh üy, hi nghj can b tinh; 
các hi nghj Tinh üy, Ban Thuô'ng vii Tinh üy, các cuc lam vic cüa dng 
chI BI thu Tinh üy, dng chI Phó BI thu Thithng trirc Tinhñy. 

- Van ban cia các co quan dáng & tinh. Các báo cáo kt qua thirc hin 
các nghj quyt, chi thj cüa Tinh üy; các d an, cong van, t trInh, dir thào 
nghj quyt, quyt djnh, quy djnh, quy ch& kt 1un, bao cáo chuyên d... gui 
Thithng trirc, Ban Thuông v1i d báo cáo và xin kin; van bàn chi dao  lien 
quan dn các linh virc theo chuc nang, nhim viii cüa co quail. 

- Van ban cia các cc quan dáng & dja phirn'ng: Các báo cáo kt qua 
thçrc hin các nghj quyt, chi thj cña Trimg uorng; các van ban xin kin Tkth 
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ñy, Ban Thu&ng vi; cáe d an, to' trurih, các dir thào nghj quyt, quy& djnh, 
quy djnh, quy ch, d an, to' trInh do ccv quan Bang & dja phuo'ng ban hành. 

Diêu 9. Gfri van bàn then tfr 

1. Van bàn din t1r sau khi cp có thm quyn phê duyt, k ban hành, 
k3 s theo quy djnh duçc gCri trén mng dn ben nhn. 

2. Ben go'i có trách nhiêm kim tra, theo dOi, bào dam van bàn din ttr 
duçic gt'ri dn dñng ben nhãn. Tru&ng hcvp thu hi v5n bàn din tir, ben giri 
phái. thông báo trén mng cho ben nh.n bit d xir 1 van bàn din lit duçvc 
thuhM. 

Diu 10. Nhân van bàn diên tfr 

1. Khi tip nhn, ben nhn phãi kim tra ngun gc, tInh pháp 15', tInh 
xác thirc, sir toàn vçn cüa van bàn din lii và tin hành tip nhn trên mtng. 

Truo'ng hç'p không bào dam các nguyen tc, yêu cu v g11i, nhn van 
bàn din lit, không dung dja chi nhn, ben nh.n phài kjp tho'i phàn hi d ben 
gui bitt, xir 15' theo quy djnh. 

2. Sau khi tip nhn, ben nhn xir 15' và phàn hi trng thai xir 15' van 
bàn din lit trên mtng. 

TruO'ng hcip nhn duçvc thông báo thu hM van bàn din ti:r, ben nhn có 
trách nhim hu5' bO van bàn din to' dugc thu hi, dng tho'i thông báo qua 
mng vic dã xi 15' van bàn din ti:r do d ben giri bit. 

Diêu 11. Yen câu thông tin cüa van bàn din tfr 

V5n bàn din to' gui, nh.n trên ming phäi có dy do' các thông tin nhu sau: 

1. Ma djnh danh co'a ccv quan, t chuc: Ma djnh danh cüa ccv quan Bang 
thirc hin theo Quy djnh s 01- QD/TU ngày 26/02/2021, cüa Ban Thix&ng vi 
Tinh üy v vic ban hành ma djnh danh trén mng may tInh cüa các ccv quan 
Bang tinh Pho' Th9. 

2. Svàk5'hiêuvänbãn. 

3. Ngày, tháng, näm ban hành van bàn. 

4. Th 1oi van bàn. 
5. Mo'c c1 khn (khn/thucmg kh.nIhoà tc). 

6. TrIch yu ni dung van bàn. 

7. H scv, tài lieu go'i kern. 
8. Trng thai xi:r 15' (da dn, da tip nhn, da chuyn xo' 15', dang xo' 15', 
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dã hoàn thành, tr chi nh.n (tra lai), thu hi, xoa...). 
9. Hç ten ngui k. 
10. Ben gri. 
11. Bênnhn. 

12. Thai gian gt'ri, nhn. 
13. Thôri han xir i. 

14. Ljch sir g1ri, nhn van bàn. 

Diu 12. Tng hçrp thông tin v tlnh hlnh gfri, nhn van bàn din tfr 

Vic tng hçip, trIch xut thông tin, dü 1iu v tlnh hInh, kt qua gcri, 
nhn van bàn din tü cUa các cci quan dãng duçc thirc hin tr dng trên các 
h thng: 

1. Van phông Tinh üy tng hqp, trIch xu.t thông tin, dü 1iu v tinh 
hInh gfri, nh.n van ban din t1 cüa các co' quan Dâng ó' tinh và các huyn, 
thành, thj ñy và Dàng üy trirc thuc gi:ri TiIIh üy và Van phông Tinh ñy thông 
qua các phn mm gui nhn van bàn trên m1ng. 

2. Van phông Tinh üy và Van phông cp u' các cp trong tinh tng 
hqp, trIch xut thông tin, dü 1iu v tInh hinh g1ri, nhn van bàn din tCr cüa 
các do'n vj trçrc thuc thông qua các phn mm gui nhn van bàn theo quy 
djnh. 

Diu 13. Bão dam hi tang k5 thut 

1. PhLn mm H thông tin diu hành tác nghip trén mtng thông tin 
din rng cüa Tinh üy Phü Th và phn mm H thng quãn 1 van bàn phài 
duçic báo dam tuyt diM an toàn, an ninh thông tin, duy trI hot dng n djnh, 
lien tVc  d phiic vi.i t&, kjp thôi vic giri, nhn van bàn din tir. 

2. Bão dam thai gian thng nht, dng b theo miii gii Vit Nam (tiêu 
chun Iso 8601). 

Chtro'ng Ill 

TO CH1C THTfC Hh1N 

Diu 14. Trách nhim cüa Van phông Tinh üy 

1. Chü trI, pMi hçip vi các co' quan Dãng a tinh và các huyn, thãnh, 
thj ñy và Dãng u trirc thuc trin khai, t chuc, hrnmg dn thrc hin Quy 
djnh nay. 

2. Gi'Cip Thi.thng trirc Tinh üy thu&ng xuyên theo dOi, don dc, kim tra 
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vic thirc hin Quy djnh nay; hang 11am chju trách nhim tng hqp, báo cáo 
Ban Thu&ng vi,i Tinh üy v tInh hinh, kt qua trin khai Quy djnh; dà xut sira 
di, b sung nu cn thit. 

3. Chi do t& vic bào dam cung c.p dy dñ, kjp thai các chi'rng thu s 
theo yêu cu k)" s, bão mt d giri, nhn van bàn din ttr trên mng. Hu&ng 
dn, h trg các cci quan Dãng d tich hgp giài pháp k s, bào mt vào các 
phn mm img diing phic vi cho vic gui, nhn van bàn din tr trên mng và 
gui qua thu tin din tir. Bào dam các san phm ma mt tIch hçip vào các ph.n 
mm, dáp 1rng yêu cu sü diing. 

4. B tn kinh phi dy dü, kjp thii trong k hoch ngân sách hang näm 
d bào dam duy trl, phát trin h thng h tng k5 thu.t dáp 1mg vic trin 
khai các h thng thông tin và ph.n mm gIn, nhn van bàn din tIm. 

Din 15. Trách nhim cüa các co' quan Bang 

1. Co trách nhim thirc hin tat quy djnh nay; can cIn tInh hInh th1rc 
tin, ban hành quy djnh ci,1 th, phIn hçTp d áp diing thirc hin trong nOi  b ccv 
quan, darn vj. 

2. Bão dam an toãn vic kt nai, lien thông giIma các h thang thông tin 
diu hành tác nghip; phn mm gIni, nhn van bàn trên m1ng. 

3. Giám sat, kim soát vic gImi, nhn van bàn din tIn d bão dam an 
toàn, an ninh thông tin; djnh k' kim tra vic thirc hin Quy djnh nay ti các 
ccv quan, darn vj trirc thuc. 

4. Thng nht lien thông các phn mm gi'ni, nhn van ban trên mng 
cüa car quan Bang kt nai vth các phn mm gi:ni nhn van ban cIna ccv quan 
nhà nurc, Mat trân Ta quac và các th chlrc doàn th trong tinh dam báo an 
toãn theo dCing các hurng dn, quy dinh. 

5. T chInc quàn 1, djnh k' sao luu dü 1iu bào dam an ninh, an toàn 
thông tin và chuyn km trft theo quy djnh. 

6. Ba trI kinh phi dy dIn, kjp th&i trong ka hoach  ngân sách hang näm 
da bào dam vic trin khai các h thang thông tin và phan mm gIni, nhn van 
ban diên tin. 

Biu 16. Biu khoãn thi hành 

1. Quy djnh nay thay tha Quy djnh sa 12-QD/TU ngày 21/02/2020 cIna 
Ban Thuô'ng vii Tinh Iny ye "gi'ri nhan  van ban din ti't trén mgng thông tin 
din r3ng cia Tinh iy Phi ThQ và trén mgng Internet" và có hiu lrc thi hành 
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tr ngày 01/8/2021. 

2. Ngi.thi dung du các ccx quan Dâng, các ccx quan, to chIrc, dcxn vj 
và cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quy djnh nay. 

3. Trong qua trInh thirc hin Quy djnh nay, nu có khó khän, vu&ng 
mc, các ccx quan dãng kjp thxi thông báo ti Van phông Tinh üy d tng 
hqp, báo cáo Thu&ng trirc Tinh üy xem xét, quyt djnh. 

Nainhán:  
- VPTWDãng (báo cáo), 

- IT! U (báo cáo) 
- Các Ban xây dxng Dãng & tinh, 
- Các huyn,tha.nh ,thj Uy và DUTT, 
- VP UBND tinh, VP DDBQH&HDND 
thth; 
- MTTQ, các doàn th tinh; 
- Các sex, ban, ngành tinh; 
- CVPTU, các PCVPTU, 
- Các PhOng CM thuOc VPTU, 
- Luu VT. 

g Cong Thüy 

T/M BAN THT1OG \TEJ 

PHO Bf THT ,VZ 

H t: 
IT 
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