
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số: 211/UBND-VHTT             Văn Quan, ngày 11 tháng 3 năm 2019 

V/v tăng cường sử dụng Mạng bưu 

chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà 

nước trên địa bàn huyện. 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;  

- Các cơ quan, ban đảng trực thuộc Huyện ủy; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Bưu Điện huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (sau đây gọi là 

Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg); Công văn số 230/STTTT-BCVT ngày 

27/02/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường sử dụng Mạng 

bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Tại Khoản 1, Điều 11, Quyết định 55/2016/QĐ-TTg quy định cụ thể: “Các 

đối tượng quy định tại Điều 4 Quyết định này phải sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 

khi gửi tài liệu, vật mang bí mật nhà nước và phải tuân thủ các quy định của pháp 

luật về bảo vệ bí mật nhà nước”.  

Tuy nhiên, trong thời gian qua các cơ quan, đơn vị chưa coi trọng việc gửi 

tài liệu, vật mang bí mật nhà nước qua dịch vụ KT1 - là dịch vụ bưu chính phục vụ 

riêng cho cơ quan Đảng, Nhà nước. Việc sử dụng các dịch vụ bưu chính thông 

thường thay thế cho dịch vụ KT1 là vi phạm quy định tại Quyết định 55/2016/QĐ-

TTg, tiềm ẩn nguy cơ làm mất an toàn an ninh bưu chính, lộ lọt tài liệu, vật phẩm 

mang bí mật nhà nước. 

Do đó để đảm bảo tính chất bí mật, an toàn thông tin, kịp thời trong mọi tình 

huống, Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

huyện tăng cường sử dụng dịch vụ KT1 là dịch vụ bưu chính dành riêng cho cơ 

quan Đảng, Nhà nước do Bưu điện huyện Văn Quan chịu trách nhiệm cung cấp khi 

gửi các tài liệu, vật mang bí mật nhà nước, tuân thủ đúng các quy định tại Quyết 

định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

Đề nghị Bưu điện huyện Văn Quan hướng dẫn, cung cấp đầy đủ thông tin về 

dịch vụ cho đối tượng sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 và đảm bảo các điều kiện 

khác về cơ sở vật chất, con người theo đúng Quyết định 55/2016/QĐ-TTg.  
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Trên đây là một số nội dung liên quan đến việc tăng cường sử dụng Mạng 

bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn huyện Văn Quan, đề nghị 

các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HU, TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
(Đã ký) 

 

 

 

Đổng Tiến Dũng 
 


