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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Quy định việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ điện tử hình thành  

từ quá trình xử lý công việc trong Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành  

tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

 

CHỦ TỊCH  

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

 

Căn cứ Nghị định số 60/2017/NĐ-CP ngày 15/5/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam; 

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011; 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; 

Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng 

thực chữ ký số; 

Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ 

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;  

Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ 

quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu 

trữ điện tử;  

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-VHL ngày 04/5/2019 của Chủ tịch Viện 

Hàn lâm KHCNVN về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử 

của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,  
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QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định việc lập hồ sơ và 

giao nộp hồ sơ điện tử hình thành từ quá trình xử lý công việc trong Hệ thống 

Quản lý văn bản và điều hành tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Viện; 

- Website của Viện; 

- Lưu: VT.VP 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Châu Văn Minh 

 

 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-12-24T12:08:33+0700
	Việt Nam
	Chu Thị Hoài Thu<hoaithu@vast.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-12-25T13:39:20+0700
	Việt Nam
	Châu Văn Minh<cvminh@vast.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-12-25T14:13:04+0700
	Việt Nam
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam<vanphong@vast.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-12-25T14:19:04+0700
	Việt Nam
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam<vanphong@vast.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-12-25T14:20:04+0700
	Việt Nam
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam<vanphong@vast.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-12-25T15:52:37+0700
	Việt Nam
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam<vanphong@vast.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




