
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
 

Số: 589/SXD-VP 

V/v gửi, nhận văn bản điện tử và 

văn bản giấy 

Hưng Yên, ngày 18 tháng 7 năm 2019 

 

Kính gửi:  

               - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

              - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND 

tỉnh Hưng Yên về việc 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 trên địa bàn tỉnh.  

Kể từ ngày 22/7/2019, Sở Xây dựng tiếp nhận và phát hành các văn bản 

dưới dạng văn bản điện tử có sử dụng chứng thư số qua Phần mềm quản lý văn 

bản và điều hành (áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm quản 

lý văn bản và điều hành); chỉ phát hành văn bản giấy (phát hành đồng thời với 

bản điện tử) đối với những văn bản nằm trong Danh mục các loại văn bản tiếp 

nhận, phát hành đồng thời bản điện tử và bản giấy ban hành kèm theo Quyết 

định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên. 

Sở Xây dựng thông báo tới các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị 

xã, thành phố biết và thực hiện. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Website Sở. 

- Lưu: VP, VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Quang Kiềm 
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