UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 747 /SGDĐT-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 19

tháng 3 năm 2019

V/v triển khai thực hiện Thông tư số
01/2019/TT-BNV và Thông tư số
02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Kính gửi:
- Các Trường THPT; Các đơn vị trực thuộc;
- Các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thực hiện văn bản số 2563/UBND-KGVX ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về
việc triển khai Thông tư số 01/2019/TT-BNV về việc 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 các cơ quan, tổ
chức và Thông tư số 02/2019/TT-BNV quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu
vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
có ý kiến như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị tổ chức nghiên cứu, quán triệt Thông tư số
01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội
vụ trong đội ngũ công chức, viên chức (Kèm theo 02 văn bản này); triển khai áp
dụng các quy định trong điều kiện hiện có của cơ quan, đơn vị.
2. Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc
Sở tham mưu lãnh đạo Sở đảm bảo các điều kiện triển khai thực hiện theo chỉ đạo
của UBND tỉnh.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị
liên hệ liên hệ Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (thông qua ông Nguyễn Thanh
Tuấn - Chuyên viên Văn phòng Sở) để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Trang Thông tin điện tử của Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, VP.
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