UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày

tháng 4 năm 2020

V/v triển khai thực hiện Nghị định số
30/2020/NĐ-CP

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Thực hiện Công văn số 1830/UBND-NCPC ngày 24/3/2020 của UBND
thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP
của Chính phủ về công tác văn thư (viết tắt là Nghị định số 30/2020/NĐ-CP) và
Công văn số 850/SNV-CCVTLT ngày 24/3/2020 của Sở Nội vụ về việc soạn
thảo, quản lý văn bản đi, đến theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, Sở
Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện các nội
dung như sau:
1. Triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP (đính kèm) để toàn thể công
chức, viên chức, người lao động đơn vị biết, thực hiện.
2. Thực hiện đầy đủ các nội dung quy định về soạn thảo, quản lý văn bản
đi, quản lý văn bản đến theo Công văn số 850/SNV-CCVTLT ngày 24/3/2020
(đính kèm).
3. Khi triển khai các văn bản nêu trên, các đơn vị, trường học cần tập
trung các nội dung mới; trong đó lưu ý về hình thức chữ ký số cơ quan, việc
quản lý văn bản đi, quản lý văn bản đến, khắc lại mẫu dấu “ĐẾN” theo đúng
quy định.
Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đềKýnghị
bởi: Đặngcác
Hùng phòng,
Email: hungd1@danang.gov.vn
đơn vị, trường học trực thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Cơ quan: Sở Giáo dục và Đào tạo,
Thành phố Đà Nẵng
Ngày ký: 01-04-2020 10:43:10
+07:00

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, VP.Anh
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Trần Nguyễn Minh Thành
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