
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:           /TCTK-VPTC Hà Nội, ngày     tháng 4  năm 2020 

V/v tăng cường trao đổi văn bản điện tử  

trên Hệ thống quản lý văn bản  
 

    

                       Kính gửi:  

 - Các đơn vị thuộc Tổng cục; 

 - Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
   

   

  Ngày 20/01/2020, Tổng cục Thống kê đã gửi Công văn số 51/TCTK-VPTC 

về việc gửi bản điện tử, không gửi bản giấy tới các đơn vị thuộc Bộ. Ngày 

31/3/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục có Công văn số 226/BKHĐT-VP về 

việc không nhận gửi bản giấy tới các đơn vị thuộc Bộ.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng tại Công văn số 226/BKHĐT-

VP ngày 31/3/2020 (có Công văn kèm theo), Văn phòng đề nghị: 

1. Thủ trưởng các đơn vị quán triệt tới công chức, viên chức và người lao 

động nghiêm túc thực hiện nội dung các công văn trên.  

2. Các đơn vị thường xuyên truy cập vào hệ thống để xử lý văn bản, tăng 

cường hơn nữa việc trao đổi gửi, nhận văn bản điện tử qua hệ thống nhằm tiết kiệm 

được thời gian và đem lại hiệu quả cao trong công việc. 

3. Bắt đầu từ 01/4/2020, Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư không nhận văn 

bản xin ý kiến và trả lời ý kiến trong nội bộ cơ quan bằng bản giấy (trừ văn bản 

mật). Do đó, đối với văn bản điện tử do Lãnh đạo Bộ ký ban hành, văn bản điện tử 

do Chánh Văn phòng Bộ ký ban hành, đề nghị các đơn vị thực hiện các bước trình 

ký điện tử theo nội dung Công văn số 48/VP-VTLT ngày 13/01/2020 (có Công văn 

kèm theo). 

4. Đối với với các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục 

- Văn bản đi phát hành qua văn thư Tổng cục Thống kê yêu cầu: đúng thể 

thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP 

ngày 05/3/2020 về công tác văn thư. 
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- Lãnh đạo đơn vị ký duyệt chỉ để hình ảnh chữ ký (nền trong suốt, không 

hiện thông tin). 

- Nơi nhận văn bản phải cụ thể, rõ ràng; nếu ghi chung chung phải có danh 

sách gửi kèm theo văn bản. 

4. Đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị 

sự nghiệp 

- Đến nay, việc thực hiện ký số, gửi, nhận và xử lý văn bản trên hệ thống 

quản lý văn bản đã đi vào nề nếp. Các đơn vị gửi văn bản điện tử qua hệ thống 

trên, Văn phòng phân loại văn bản về các đơn vị để xử lý.  

- Tuy nhiên trong quá trình phân loại chuyển xử lý văn bản, do nhiều đơn vị 

chỉ gửi biểu/ phụ lục không có nơi nhận dẫn đến việc chuyển đơn vị xử lý chưa 

đúng. Do đó, đề nghị các đơn vị khi gửi văn bản điện tử phải có đầy số, ký hiệu 

văn bản; nơi gửi, nơi nhận cụ thể, rõ ràng và được ký số của cơ quan, đơn vị.  

Tổng cục Thống kê sẽ không tiếp nhận và xử lý văn bản không đúng thể 

thức và kỹ thuật trình bày văn bản như đã nêu trên trên bắt đầu từ ngày 07/4/2020. 

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, các đơn vị gửi ý kiến về Văn 

phòng để được hỗ trợ. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các đơn vị./. 

   

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo); 

- VPĐU, VPCĐ, ĐTN; 

- Lưu: VT, VPTC . 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Bình 

 

 

 

   

 

Ký bởi: Tổng cục Thống kê
Email: tctk@gso.gov.vn
Cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ngày ký: 07-04-2020 10:31:13 +07:00



S5:226 1BKHDT-VP Ha N(Ji, ngay 3.-1 thimg 3 nom 2020 . _. _ __. 

V/v khong nh~n glii ban giAy toj cac "T6NO eve-mONG KE 
dan vi thue)c Be) -u>t"\1 JY../ ~ Lo ", SCi: . ... :"':J . ~\-f . ..... . 


, \J e!-r~~ AlI_ Kinh giri: Cae d<m vi thuQe BQ. ElEN Ng;Y ~L-1;iti~: 

tb -hl~eli ~ oN- , Chuye'o: ..........,..... .. 


T~ Thvc hi~n Chi thi so 02/CT - BKHDT ngay 29/3/2019 cua B(> truemg"" 

"';' ~... . ho~ch va DAu tu v~ vi~c gui, nh~n van ban di~n tu t\li BQ va cac don vi thUQC BQ, 

~~~'t9 ngay 13/01/2020, Van phong ~Q dii co cong van s6 48NP-YTL T ye yie<: chi SUi 
~i:. ban di~n !Y, khong gui ban giay toi cac don vi thUQC BQ. Den nay, vi~c khong girl 
- ·0 _. . ' van ban gi§y toi cac don vi thuQc BQ dii phat huy t6t, dem l~i hi~u qua cao trong 

l.. V'#.it; cong vi~c, ti~t ki~m duQ'c thai gian va chi phi. 

cb.1 ~~ ~ D~ thvc hi~n nghiem Chi thi cua BQ truang trong vi~c gui, nb~ van ban di~n 
~ (l...r)' v': tu, BQ truang chi d\lo ·cac dOll vi thvc hi~n: 

~- tfl,1 c.,.{ 1. Thu truang cac dOll vi qulin tri~t can bQ, cong chuc, vien chuc nghiem tlIc 
vo..(...h ~ CjJ.) thvc hi~n Chi thi s6 02/CT - BKHDT ngay 29/3/2019 cua BQ truang v~ vi~c girlJ.w o.J nh~ van ban di~n tu ~i BQ va cac dOll vi thuQc BQ. , 

· rJ:( ~ '(U. 2. Thvc hi~n trin~ ky van ban di~n tu thong qua H~ thong Quan ly van ban va 
~~ Dieu hanh tac nghi~p tien toi thvc hj~n chi gui van ban di~n tu toi cac bQ, nganh va 

)OJ?, \~ dia phuong trong nam 2020. 


~+' 3; Tir ngay 0114/2020, se !<hong thv~ hi~n vi~c gui van ban xin y ki~n va tra 

Joi y kien trong nQi bQ co quan bang bim giiiy (tric cac van ban m~t). 


D~ nghj cac dOll vi nghiem tuc tri~n khai thvc hi~n. Trong qua trinh thl!C 
hi~n, n~u co vuOng m~c gui y ki~n v~ Van phong B(> d~ dmg hQ'P bao cao Liinh 
d~o B(>.I.... 

ND'i IIh(in: 
- Nhl1 tren (d~ t/h); 


- Linh d(lO B¢ (d~ hie); 


- LDVP, P.KHTC, P.VTLT; 

- Ltru: VT. c~ 




Be) KE HOACH vA DAu TV CONG HOA xA HOI CHU NGHiA Vl~T NAIVI 
VAN PRONG BO DQc I~p - TV do - R~nh phuc 

Ha N(Ji, ngaydJ thang OJ nam 2020 S6: 4g /VP- VTL T 

.. ~ ............ ..... .. 
Kinh gui: Cac don vi thuQc BQ, 

Chuye'n: , . . 'Th)JC' !j i~ri .~ li~n chi d?o cua Thu truemg Vi} D?i Th~ng t?i cUQc hQp T6ng 
k~t cong tac Van phong nam 20 19 v~ vi~c chi gui ban di~n tu, khong gui van ban 
gi~y tai cac dan vi thuQc BQ, d6ng thai d~ chu~n bi cho vi~c chi gui van ban di~n 
tu tai cac bQ, ngimh va dia phuong vaG Quy I nam 2020; Van phong BQ yeu c~u 
Thu truemg va chuyen vien cac don vi: 

1. Nghiem tuc thvc hi~n Chi thi 02/CT-BKHBT ngay 29/3/2019 cua BQ 
truemg BQ K~ ho?ch va D§u tLl' v~ vi~c gui nh~n van b~m di~n tu t?i BQ va cac don vi 
thuQc BQ va Quy~t dinh 369IQD-BKH8T ngay 27/3/2019 cua BQ truemg v~ Ban 
hanh Quy ch~ ti~p nh~n, xu Iy phat hanh va quan Iy van ban di~n tu cua BQ. 

2. Thvc hi~n vi~c trinh ky di~n til va ky s6 tren H~ th6ng Quan ly van bim va 
H6 sa cong vi~c. Quy trinh trinh ky cac van ban phat hanh cua BQ nhu Ph\1 l\1c kern 
theo Cong van nay. 

Tai li~u huang d~n duQ'c dang tai tren trang H~ th6ng Quan ly thong tin t6ng 
th~ t?i chuyen m\1c Tai li~u huang d~n su d\mg 
(https:l/portal.mpi.gov.vn/vn/Pages/tailieu.aspx) nhu sau: 

- TiJi li¢u huang ddn cho chuyen vien dl! thao: M~c 1.18 

- Tai li¢u huang ddn cho lanh aC!o kf duy¢t: M~c 1.17 

3. Til ngay 13 10112020, Van phong BQ se thf di~m chi gui, nh~n van ban di~n 
tu trong nQi BQ va cac don vi trvc thuQc ca quan BQ K~ ho?ch va D~u tu lam ca sa 
d~ thl7C hi~n vi~c chi gui van ban di~n tu tai d .c bQ, nganh va dja phuong trong Quy 
112020. 

Trong qua trinh thvc hi~n, n~u vuOng m~c v~ vi~c gui, nh~n van ban di~n tu 
xin lien h~ vai Van phong BQ (Phong Van thu - Luu tm, DT: 0243.8455298), vuang 
m~c v~ H~ th6ng Qmln ly van ban va H6 sa cong vi~c (ChUng thu 86, trinh ky di¢n tu) 
xin lien h~ vOi Trung tam Tin hQc d~ duQ'c h6 trQ'. 

Van phong BQ thong bao d~ cac dan vi bi~t va tri~n khai thvc hi~n. 
Tran trQng.i. .,... 

NO'i nh~n: 


- Nhu tren (d~ tlh); 

- Uinh d?o Bo (d~ b/c) ; 

- LDVP, P.KSTH, P.VTL T; 

- Luu : VT.c ~s-

https:l/portal.mpi.gov.vn/vn/Pages/tailieu.aspx


Phuluc 
JtN TV TREN HJt THONG QUA.N LYV AN BAN vA HO so CONG VIJtC 

, 4~ I VP-VTLTngay# 10,/12010 eua Vanphong B(JJ 

Quy trinh trinh ky di~n ti'r 

QUYTRi 

Lo~i van ban (*) 

Van ban do Lanh d~o 


B{) ky ban hanh 


Van ban do Chanh 

Van phong B{) ky 
thira I~nh 

u;
 I : 

. ThlJ' Uinh Chanh9Wi f lO PhOn g.~ Thu 


soan ~ - ' lO OV " tl11'Oong 
 ,. ~ ' I ky i' , d~o Van 
B9 Ky duy~tChuyen lOB _~ Trinh kyI phong B9th~~ Trinh ky _ (nau co) ,Trinh ky £)V 

Trong do: 

1. Chuyen vien dl7 thao: Nguai ky sb phi~u trinh, ch<;m vai tro ky duy~t 
2. LD phong, LD dan vi (n~u co): Nguai ky sb phi~u trinh, ch<;m vai tro ky duy~t 
3. Thu truCmg dan vi: Nguai ky sb phi~u trinh, ky sb nhay dl,l' tha~, chQn vai tro ky duy~t 
4. Thu ky LDB: Nguai ky s6 phi~u trinh, chQn vai tro ky duy~t 
5. Uinh d~o B(>: Nguai ky sb phi~u trinh, ky sb cong viin, chQn vai tro ky duy~t 
6. Chanh Van phong 8(>: Nguai ky s6 phi~u trinh, chQn vai tro kY duy~t 
7. Van thO' B(>: N uai c~ sb, ban hanh van ban. (** 

Cae buac trong luang trinh ky di~n tll' nhu sau: 

r-- 
Uinh Chanh VanI Ng"';'; I La phong; Thu [;]htrtJl60ng . ' kylJ' : d~o Vanso~n ~_ • lO OV ~:"'":"'":::l' ==' ! thU' 

Ky duy~t B9Trinh ky £)V Chuyen lOB Trinh kY B9 phong B9tha~ TrInh ky (n~u co) '---__----J 

Trong do: 

1. Chuyen vien dl7 thao: Nguai kY sb phi~u trinh, chQn vai tro kY duy~t 
2. LD hon, LD dan vi n~u co): Ngum kY s6 hi~u trinh, chQn vai tro kY du ~t 

1 



3. Thu truemg don vi: Nguai ky so phieu trinh, ky so nhay dl! th<'lO, ch9n vai tro kY duy~t 
4. Thu ky LDB: Nguai ky sf:, phi~u trinh, ch9n vai tro ky duy~t 
5. Lanh d~o B9: Nguai ky sf:, phi~u trinh, Ch9n vai tro ky duy~t 
6. Chanh Van phong B9: Nguai ky sf:, phi~u trinh, kj sa cong van, ch9n vai tro kY duy~t 
7. Van thu B9: Ngum c~p sf:" ban hanh van ban. (**) 

Cac bu6c trong luong trinh ky di~n tu nhu sau: 

-- .----,
ThlJ' ' Uinh Chtlnh !, LD phong; Thu VanNglJ'Ooi ky I • . ~ di,!o thlP ILD DV I~=:::: tnYOong I~- Van -=---;JIso~n 

Ky duy~t phong BQ Ky duy~tB9Trinh ky (neu co) Trinh ky '----_D_V ----1 Chuyen LDB Trinh ky B9 IthilO 

Van ban do Thii 
Trong do: 

trU'(rng cac do'n vi ky 
thira I~nh 1. Chuyen vien dV thao: Nguai ky sf:, phi~u trinh, ch9n vai tro ky duy~t 

2. LD phong, LD don vi (n~u co): Nguai ky sf:, phi~u trinh, Ch9n vai tro ky duy~t 
3. Thu truang don vi: Nguai ky sf:, phi~u trinh, kj sa cong van, chqn vai tro ky duy~t 
4. Thu ky LDB: Nguai ky sf:, phi~u trinh, ch9n vai tro ky duy~t 
5. Lanh d~o B9: Nguai ky sf:, phi~u trinh, ch9n vai tro ky duy~t 
6. Chanh Van phong B9: Nguai kY sf:, phi~u trinh, ch9n vai tro ky duy~t 
7. Van thu B9: Nguai c~p sf:" ban hanh van ban. (**) 

Ghi chu: 

(*) Van him nay chi huang d6n quy trinh vai cac van him phat hanh cua B(J, vai van him cLLa dan vi cac dO'n vi tl/ xciy dvng 
quy trinh phil h9'P dd ap d1jng cho dan vi 

(* *) Vai van thu cdp s6 va han hanh d~ nghf ch9n tai kholm vanthu3 
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