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UY BAN NHAN DAN
TINH BA RIA - VUNG TAU

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc

So: O /2021/QD-UBND

Ba Rja - VIng Tàu, ngày 3i tháng 5 nárn 2021

QUYET D!NH
Sfra dôi, bô sung mt s diu cüa Quy ch tip nhn, xtr 1, phát hành,
quãn 1 và liru trfr van ban din tir giu'a các co' quan hành chInh Nhà ntr&c
trên dla bàn tinh Ba Rja - Vflng Tàu ban hành kern theo Quyêt dnh so
04/2020/QD-UBND ngày 01 tháng 4 nàm 2020 cüa Uy ban nhân dan tinh

UY BAN NHAN DAN T!NH BA R!A - VUNG TAU
Can c& Lut To chi'c chInh quyn dja phu'c'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015,
Can cz' LuçIt Sia ddi, bc sung mçt s diu cia Lut TO chz'c GzInh phi và
Lu2t To chtc chInh quyên djaphu'cmg ngày 22 tháng 11 nám 2019,
Can ci.' Lut Giao djch din ti ngày 29 tháng 11 nám 2005,
Can c& Lut Cong ngh thong tin ngày 29 tháng 6 näm 2006,
Can c& Nghj djnh 5 64/2007/ND-CF ngày 10 tháng 4 nám 2007 cia
ChInh phi (J'ng dyng cOng nghç thong tin trong hogt dng cáa cc quan nhà nzthc,
Can cz' dié'm a khoán 1 Diu 19 Quyé't djnh s 28/2018/QD-TTg ngày 12
tháng 7 nám 2018 cla Thz tuói'zg ChInh pht Vê viçc gt'ci, nhn van bàn din t
gifra các cci quan trong h thong hành chInh nhà nithc;
Can cz' Nghj djnh sd 30/2020/ND-CF ngày 05 tháng 3 nàm 2020 cza
ChInh phi Vé cong tác van thui,
Can cz Thông tu' s 02/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 nám 2019 cla Bó
tru'&ng Bó Ni vy Quy dfnh tiêu chuán die lieu thông tin dáu vào và yêu cáu báo
quán tài lieu luit trie diçn tie,
Theo de nghj cia Giám ã'O'c SO' Thông tin và Truyn thong tgi Ta trInh s
35/TTr-STTTT ngày 18 tháng 5 nám 2021 ye dy' tháo Quyét djnh tha dOi, ho sung
m5t sO diêu cta Quy chê tiêp nhgn, xie lj, phát hành, quán l và lu'u trii' van bàn
diçn tic giiea các cc' quan hành chInh Nhà ntthc trén dja bàn tinh Ba Rja - Vüng
Tàu ban hành kern theo Quyet djnh sO 04/2020/QD-UBND ngày 01 tháng 4 nárn
2020 cia Uy ban nhán dan tinh.
QUVET D!NH:
Diu 1. Sü'a di, bi sung m(It s diu cüa Quy ch tip nhn, xu' 1, phát
hành, quãn 1 và liru trü van bàn din tü' giu'a các co quan hành chInh Nhà
ntr&c trên dja bàn tinh Ba RIa - Vflng Tàu ban hành kern theo Quyêt djnh so
04/2020/QD-UBND ngày 01 tháng 4 nàm 2020 cüa Uy ban nhân dan tnh
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1.

di, b sung dim a khoàn 2 Diu 4 nhu sau:

"Diu 4. Giá trl pháp 1 và k5' thut trInh bay van bàn din tir
2. Th thi:rc và k5 thut trInh bay van bàn din t1r
a) Th thrc và k5? thu.t trInh bay van bàn din t1r thirc hin theo quy djnh
tai Diêu 8, Diêu 9 Nghj djnh so 30/2020/ND-CP ngày 05 tháng 3 näm 2020 cüa
ChInh phü ye cong tác van thu (vit tt là Nghj djnh s 30/20201ND-CP).".
2. Si:ra dii, b sung dim c khoãn 2 Diu 6 nhu sau:
"Diêu 6. Các 1oi van bàn gü'i, nhn dtrói ding din tir
2. Các 1oi van bàn din tir gi1i kern van bàn giây
c) Các van bàn v tài chinh, ngân sách và các van bàn quy phim pháp luQtt
theo quy djnh chuyên ngành.".
3.

di, b sung dim a khoãn 3, khoàn 4, khoân 5 Diu 7 nhis sau:

"Diu 7. Sfr diing chfr k s, chirng thir so
3. Van bàn din t1r hçip 1 phài thuc trong các trumg hçip sau
a) Chü k s, chrng thu s cüa t chirc duqc k s phát hành hoc k s
bàn sao sang djnh dng din tr.
4. Khi phát hành van bàn din tir có tài lieu kern theo thI các ca quan, dm
vj thçrc hin theo quy djnh ti dim b khoân 8 Miic II Phn I Phii lic I Ngh djnh
s 30/2020/ND-CP.
5. HInh thirc chü k s, chIrng thu s
a) Di v&i van bàn di
HInh thüc chü k s, chCrng thu s cüa Ca nhân: dugc th%rc hin theo quy
djnh tti dim d khoàn 7 Mic II Phn I Phi lc I Nghj dnh sO 30/2020/ND-CP.
HInE thrc chtr k s, chirng thu s cüa t chüc: duçc thirc hin theo quy
dnh tti dim a, b khoân 8 Miic II Phn I Phi 1%lc I Nghj dnh so 30/2020/ND-CP.
Bàn sao sang djnh dng din tir: duçc thirc hin theo quy djnh ti Miic I
Phn II Phi hic I Nghj djnh so 30/2020/ND-CP.
b) S hóa van bàn dn tili van bàn giy
Bàn sao sang dnh dng din tir: duqc thirc hin theo quy djnh tai dim c
khoàn 1 Diu 25 và Mc I Phn II Phii lc I Nghi. djnh so 30/2020/ND-CP.".
4. Sira di, b sung khoàn 4 Diu 8 nhu sau:
"Diu 8. Tiêp nhân van bàn din tur
4. Ca quan, t chüc thirc hin vic quail 1 van bàn dn theo quy djnh ti
Diu 24 Nghj dnh s 30/2020/ND-CP.".
5. Sra di, b sung dim a k}ioàn 1, khoàn 3 Diu 10 nhu sau:
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"Diu 10. Phát hành van bàn diên tu'
1. Quy trInh phát hành van bàn di
a) Tt cã. van bàn din tir bt buc k s truc khi phát hành trên môi
tru&ng mng theo quy djnh tai Diu 6, Diu 7 Quy ch nay; quy trInh k so trên
van bàn din ti:r thirc hin theo quy djnh tai khoân 7 Diu 13 Ngh dnh s
3 0/2020/ND-CP.
3. Ca quail, t chüc thirc hiên vic quail 1 van bàn di theo quy djnh tai
Diu 18 Nghj djnh s 30/2020!NE-CP.".
6. Si'ra di, b sung Diu 12 nhu sau:
"Diu 12. Yêu cu lap danh muc ho so' và lap ho so'
1. Yêu cu 1p danh miic h sa duçic thirc hin theo quy djnh tai Diu 28.
Ngh djnh s 30/2020/ND-CP.
2. Ca nhân duçic giao nhim vu lap h sa có trách nhim th?c hin theo quy
djnh ti Diu 29 Nghj dnh s 30!2020!ND-CP.".
7. Sira di, b sung khoân 1 Diu 13 nhu sau:
"Diu 13. Np urn, quãn l h1 so' và hru trfr van bàn din tir
1. Vic np lu'u va quail i h so' din tr dirçrc thtrc hin theo quy djnh ti
Diu 30, Diu 31 Nghj djnh s 30!2020/ND-CP.".
Diêu 2. Trách nhim t chtrc thu'c hin
Chánh Van phông Thy ban nhân dan tinh, Giám dc Sâ Ni vi, Giám dc
S Thông tin và Truyn thông, Thu truóng các Ca quan chuyên mon thuc Uy
ban nhân dan tinh; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành phô và Thu
tru&ng các Ca quan, dan vj có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh
nay.
Diêu 3. Diu khoãn thi hành
Quy& djnli nay Co hiu 1irc thi hành k ti ngày <1.Q tháng 6 näm 2021.!.
No'i nhân:
-NhuDiêu2;
- Van phông ChInh phu;
- B Thông tin và Truyên thông (Vi pháp chê);
- B Ti.r pháp (Ciic KTVB);
- TTr.Tinh Uy, TTr.HDND tinh;
- Chü tjch, các PCT.UBND tinh;
- UBMTTQ\TN tinh và các doàn the cap tinh;
- Van phOng Doàn DBQH và HDND tinh;
- Sâ Tu pháp (KTVB);
- Báo Ba Rja-Vting Tàu;
- Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh;
- Trung tam Cong báo - Tin h9c tinh;
- Ltru: VT, STTTT (03). (
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