TỈNH ỦY KHÁNH HÒA
VĂN PHÒNG
*
Số 01 -QĐ/VPTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Nha Trang, ngày 20 tháng 5 năm 2011

QUY ĐỊNH
về việc gửi, nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng
---

- Căn cứ Quy định số 01-QĐ/VPTW, ngày 07/4/2011 của Văn phòng
Trung ương Đảng về việc gửi, nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng
của Đảng;
- Căn cứ Quy chế tạm thời số 09-QC/TU, ngày 25/5/2000 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về quản lý, tổ chức và khai thác mạng thông tin diện rộng của Tỉnh
ủy Khánh Hòa,
Nay quy định về việc gửi, nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng
của Đảng như sau :
Điều 1: Nguyên tắc chung
- Thống nhất sử dụng bộ mã tiêu chuẩn tiếng Việt TCVN 6909: 2001 cho
việc soạn thảo văn bản, cập nhật và trao đổi dữ liệu trên mạng thông tin diện
rộng của Đảng.
- Thống nhất sử dụng phần mềm Hệ thông tin điều hành tác nghiệp được
quy định dùng chung trong các cơ quan đảng để gửi, nhận tệp tin điện tử các
công văn, tài liệu có nội dung mật và không mật giữa các cơ quan đảng, để trao
đổi thông tin không mật giữa các cá nhân được phép sử dụng mạng thông tin
diện rộng của Đảng.
- Các văn bản có nội dung tối mật, tuyệt mật không gửi qua mạng thông tin
diện rộng của Đảng.
- Tệp tin điện tử gửi trên mạng thông tin diện rộng của Đảng là tệp ảnh, có
định dạng *.pdf. Tệp tin điện tử phải được bảo vệ, chống sửa đổi bằng hệ
thống xác thực điện tử do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp.
- Đối với các văn bản chỉ gửi tệp tin điện tử trên mạng diện rộng, không gửi
văn bản giấy, văn thư cơ quan nhận phải kiểm tra tính hợp thức của văn bản, lấy
số và đăng ký công văn đến trên máy tính, sau đó chuyển tệp văn bản đó đến các
đồng chí lãnh đạo, chuyên viên để xử lý qua mạng máy tính.
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- Trong trường hợp có sự cố về kỹ thuật, không gửi được văn bản qua
mạng thông tin diện rộng của Đảng, các ban đảng, các huyện ủy, thị ủy, thành
ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh gửi văn bản
theo đường truyền thống (bưu điện); đồng thời thông báo với Phòng Công nghệ
- Thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy để cùng phối hợp xử lý khắc phục sự cố.
Điều 2: Văn bản của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy gửi đến các ban
đảng, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Đảng
ủy Khối các cơ quan tỉnh.
a) Văn bản của Tỉnh ủy
Gửi tệp tin điện tử, đồng thời gửi văn bản giấy, bao gồm:
Các nghị quyết, quyết định, quy định, quy chế, chỉ thị, thông tri, thông báo,
báo cáo, hướng dẫn, công văn... của Tỉnh ủy có nội dung không mật và mật.
b) Văn bản của Văn phòng Tỉnh ủy
+ Gửi tệp tin điện tử, không gửi văn bản giấy, bao gồm:
- Báo cáo định kỳ: Báo cáo tuần, báo cáo nhanh, báo cáo tháng, báo cáo
công tác thi đua, báo cáo 6 tháng.
- Các văn bản về nhiệm vụ công tác văn phòng cấp ủy, văn bản trao đổi
nghiệp vụ.
+ Gửi tệp tin điện tử, đồng thời gửi văn bản giấy, bao gồm:
- Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và các văn bản liên quan tới việc giải
quyết chế độ, chính sách, nhân sự cụ thể.
- Các văn bản của Văn phòng Tỉnh ủy truyền đạt ý kiến của Thường trực
Tỉnh ủy, của các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy có nội dung không mật và
mật.
Điều 3: Văn bản của các ban đảng tỉnh gửi đến Tỉnh ủy, Văn phòng
Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối doanh nghiệp và Đảng ủy
Khối các cơ quan tỉnh.
a) Gửi tệp tin điện tử, không gửi văn bản giấy, bao gồm:
- Chương trình công tác hàng tuần, tháng, quý.
- Báo cáo tuần, tháng, quý.
- Các báo cáo về công tác văn thư, lưu trữ, tin học...
- Các văn bản trao đổi về nghiệp vụ.
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b) Gửi tệp tin điện tử, đồng thời gửi văn bản giấy, bao gồm :
- Báo cáo tổng kết hàng năm, nhiều năm.
- Báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của
Tỉnh ủy.
- Các đề án, công văn, tờ trình, dự thảo nghị quyết, quyết định, quy định,
quy chế, kết luận, báo cáo chuyên đề... gửi Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh
ủy để báo cáo và xin ý kiến.
Điều 4: Văn bản của các huyện, thị, thành ủy và văn phòng huyện ủy,
thị ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Đảng ủy Khối các cơ quan
tỉnh gửi Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các ban đảng tỉnh:
a) Gửi tệp tin điện tử, không gửi văn bản giấy, bao gồm :
- Chương trình công tác tuần, tháng, quý, sáu tháng, năm; các kế hoạch
công tác của cấp uỷ và văn phòng cấp uỷ.
- Báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo đột xuất;
- Các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận.
- Các công văn, báo cáo và trao đổi nghiệp vụ về biên tập, văn thư, lưu trữ,
ứng dụng công nghệ thông tin, thư từ - tiếp dân, về công tác tổ chức (thi đua,
khen thưởng...).
b) Gửi tệp tin điện tử, đồng thời gửi văn bản giấy, bao gồm:
- Báo cáo 6 tháng, báo cáo tổng kết hàng năm của huyện, thị, thành uỷ,
đảng ủy trực thuộc.
- Kế hoạch thực hiện nghị quyết Trung ương của huyện, thị, thành ủy, đảng
ủy trực thuộc;
- Báo cáo chuyên đề về thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương,
của Tỉnh ủy.
- Các công văn, báo cáo về các vấn đề cụ thể cần xin ý kiến Ban Thường
vụ, Thường trực Tỉnh ủy.
- Các đề án, tờ trình, các dự thảo nghị quyết, quyết định, quy định, quy chế;
các báo cáo và biên bản về tổ chức, nhân sự có nội dung cần xin ý kiến Ban
Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.
Điều 5: Tổ chức thực hiện
- Các ban đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh
nghiệp và văn phòng huyện, thị, thành ủy khẩn trương kiểm tra lại các điều
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kiện cần thiết (về quy chế, thiết bị, phần mềm, bố trí cán bộ) nhằm đảm bảo cho
việc gửi, nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng được chính
xác, thông suốt, an toàn, đúng quy định.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gì vướng mắc hoặc chưa rõ, đề
nghị các ban đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh
nghiệp và văn phòng các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trao đổi trực tiếp với Văn
phòng Tỉnh ủy để phối hợp giải quyết.
Điều 6: Hiệu lực thi hành
- Quy định này thay thế Công văn số 2588-CV/VPTU, ngày 08/10/2008
của Văn phòng Tỉnh ủy hướng dẫn về việc gửi, nhận văn bản trên mạng
thông tin diện rộng của Đảng.
- Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo),
- BCĐ Công nghệ thông tin cơ quan Đảng,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,
- Đảng ủy Khối Doanh nghiệp,
- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh,
- Các ban đảng trực thuộc Tỉnh ủy,
- Lưu VPTU (VT+LT+CNTT).
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Đã ký Nguyễn Khắc Hà

