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Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc 

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 về việc 

gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; thực 

hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả gửi, nhận văn bản điện tử 

có ký số tại Công văn số 2887/VPCP-KSTT ngày 09/4/2019, Đại học Quốc gia Hà Nội 

(ĐHQGHN) đã thực hiện ký số đối với các văn bản điện tử và  xử lý công việc, công 

văn  đi đến trên  hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNU-Office. Trong quá trình 

triển khai, Văn phòng cũng đã làm thủ tục đăng ký cấp chữ số cho các đơn vị thành 

viên, trực thuộc và một số các đơn vị cấp dưới. Hiện nay, công tác vận hành phần mềm 

và triển khai ký số cơ bản đã ổn định trong toàn ĐHQGHN. 

Nhằm thực hiện triệt để và khai thác tối ưu tính năng ký số, quản lý văn bản điện 

tử liên thông trong toàn hệ thống, ĐHQGHN đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo 

triển khai đồng nhất việc thực hiện văn bản điện tử có ký số và luân chuyển trên hệ  

thống VNU-Office. ĐHQGHN giao Văn phòng làm đầu mối rà soát công tác này, trong 

đó lưu ý: i) Văn phòng chỉ tiếp nhận các văn bản điện tử, có ký số từ đơn vị. Trường 

hợp đơn vị gửi văn bản giấy, Văn phòng yêu cầu trả lại và gửi theo đường điện tử có 

ký số; ii) Văn phòng tiếp nhận văn bản giấy gắn với các nội dung sau (văn bản mật, 

văn bản liên quan đến đấu thầu, nhân sự, tổ chức, đơn thư). Thời gian thực hiện bắt 

đầu từ ngày 6/9/2021. 

 Trong quá trình triển khai thực hiện, Văn phòng tiếp nhận các ý kiến phản hồi 

của đơn vị để hoàn thiện công tác này, thông qua email vanphong@vnu.edu.vn hoặc 

đầu mối Phòng Hành chính – Văn phòng (Đ/c Nguyễn Thị Kim Lương - Phó Trưởng 

Phòng Hành chính; điện thoại: 0904339009; email: luongntk@vnu.edu.vn.). 

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc (để báo cáo); 

- Văn phòng (để t/h); 

- Lưu: VT, H5. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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