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UY BAN NHAN DAN
TINH BA R1 A — VUNG TAU

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET NAM
DcIp-Tdo-Hnh phüc

S&
/UBND-SNV
V/v triên khai thirc hen
Thông ttr so 01/2019/TT-BNV và
02/2019/TT-BNV cüa B Ni vii

Ba Rja - Ving Tàu, ngày g tháng náin 2019

KInh giri:
- Van phông Doàn di biu Quc hi tinh;
- Van phông Hi dông nhân dan tinh;
- Van phông Uy ban nhân dan tinh;
- Các So, ban, ngành thuc tinh;
- UBND các huyn, thj xä, thành phô;
- Các Doanh nghip nhà nuOc thuc tinh.
Ngày 24 tháng 01 näm 2019 B Ni vi.i ban hành Thông tu s 01/2019/TTBNV Quy djnh quy trInh trao dôi, luu trü, xir 1 tài lieu din tO trong cong tác van
thu, các chOc näng co bàn cüa H thông quãn 1 tài 1iu din tO trong qua trInh xO
l' cong vic cüa các ca quan, to chOc (sau day gçi tat là Thông tu 01) và Thông tu
so 02/201 9/TT-BNV Quy djnh tiêu chuân d 1iu thông tin dâu vào và yêu câu bâo
quân tài lieu km trr din tO (sau day gi tat là Thông tu 02).
D thirc hin Co hiu qua Thông tu 01 và Thông tu 02 cüa B Ni vi trên
dja bàn tinh Ba Rja - VQng Tàu, Uy ban nhân dan tinh yêu câu:
1. SO Ni vi chü trI phi hcip vOi Van phông UBND tinh, SO Thông tin &
Truyên thông và các ca quan có lien quan to chOc Hi nghj triên khai thirc hin các
ni dung cüa Thông tu 01, 02; kiêm tra, huOng dan, theo dOi, dOn doe vic thirc
hin tai các Co quan nhà ntxOc, Doanh nghip nhà nuOc theo quy djnh tai Lut
Doanh nghip näm 2014 (viêt tat là DNNN) trên dja bàn tinh và báo cáo UBND
tinh kêt qua thirc hin.
2. SO Thông tin và Truyên thông CO trách nhim:
- Phi hçip vOi SO Ni vi, Van phóng UBND tinh to chOc Hi ngh trin
khai thrc hin các ni dung cOa Thông tu 01, 02;
- Tiên hành rà soát ha tng thông tin cüa tinh dam bào tin trInh lien
thông van bàn qua mng dông b, thông nhât, hiu qua và an toàn thông tin
phc vu cho viêc trao dOi, km tr, xO 1' tài 1iu din tO trong cOng tác van thu;
- Thrc hin kt ni các ph.n mm quàn 1' van bàn và diêu hành qua trjc
lien thông (ESB) cOa tinh dam bão dáp Ong các yêu câu cüa Vn phOng ChInh phü
và dUng quy trInh trao dôi, km trC, xO l tài 1iu din tO trong cong tác van thu
trong qua trInh xO l cong vic cUa các co quan nhà nuOc theo quy dlnh tai Thông
tu 01; dUng quy djnh tiêu chuân d 1iu thông tin dâu vào và yêu câu bão quãn tài
1iu kru trü din tO theo quy djnh tai Thông tu 02.

3. Van phOng Doàn DBQH tinh; Van phông HDND tinh; Van phông UBND
tinh; các So, ban, ngành thuc tinh; UBND cap huyn và các DNNN có trách
nhim:
-, Trin khai thirc hin Thông ti.r 01, Thông tu 02 trong hot dng cüa Co
quan, to chirc mInh và co quan, don vj trrc thuc (neu có);
- Dam bão h tang thông tin cüa co quan, t chirc thirc hin lien thông van
bàn qua mng nhàm dông b, thông nhât, hiu qua và an toàn thông tin phc vi
cho vic trao dôi, 1uu tr€t, x& 1 tài 1iu din tü trong cong tác van th.x theo quy
djnh ti Thông tu 01; dam báo tiêu chuân dü 1iu thông tin dâu vào và yêu câu báo
quàn tài 1iu lixu trt din tO theo quy djnh ti Thông tu 02;
4. SO Tài chInh có trách nhim thAm djnh và tham muu phân b kinh phi ti
chOc Hi nghj triên khai thrc hin các ni dung cüa Thông tu 01, 02 theo quy
djnh.
Yêu cu các Co quan nba nuOc, DNNN trên dja bàn tinh to chOc triên khai
thirc hin nghiêm tüc Thông tu 01, Thông ti.r 02 cüa Bô Ni vii vá các ni dung ti
van bàn nay, kjp thOi phân ánh, kiên nghj khó khän, vi.rOng mAc trong qua trInh
thirc hin ye UBND tinh qua SO Ni vi, SO Thông tin và Truyên thông dé duçic
huOng dn thirc hin.
(Các co' quan tra ctu Thông tu' 01 và Thông tu 02 du'ctc däng tái trên
Webs ite Cái cách hành chinh tinh Ba Rja- Vung Tàu, dia chi: http://cchc. bariavungtau.gov. vn)./.
Noinh?mn:
- Nhx trén;
- B Ni vu;
- Cic Van thix vâ Lixu trü Nhà ntr1c;
- Tinh üy, TTr.HDND, UBND tinh;
- VP. UBND tinh;
-SâNiv1?;
- So Thông tin và Truyén thông;
- SO Tài chInh;
- Website CCHC tinh;
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