
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số:          /BGTVT-VP 

V/v mẫu kết quả TTHC điện tử 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2020 

                              

 

Kính gửi: 

 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Các Sở Giao thông vận tải. 

     

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 2995/VPCP-

KSTT ngày 16/4/2020 về việc thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, Bộ Giao 

thông vận tải ban hành quy định về Mẫu thể thức, kỹ thuật trình bày ở dạng điện 

tử của các loại văn bản là kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường 

điện tử trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền của Bộ tại Phụ lục 

kèm theo công văn này. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các địa phương nghiêm túc thực 

hiện để đảm bảo sự thống nhất trên toàn quốc./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c);  

- Lưu: VT, VP.  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

             Nguyễn Ngọc Đông 

 

  



Phụ lục 

Mẫu thể thức, kỹ thuật trình bày ở dạng điện tử của các loại văn bản  

là kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 

(Ban hành kèm theo công văn số          /BGTVT-VP ngày      tháng    năm 2020) 

 

Các loại văn bản là kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường 

điện tử phải đáp ứng yêu cầu về thể thức, kỹ thuật trình bày ở dạng điện tử như 

sau: 

1. Định dạng Portable Document Format (.pdf), phiên bản 1.4 trở lên; 

2. Ảnh màu; 

3. Độ phân giải tối thiểu: 200 dpi; 

4. Tỷ lệ số hóa: 100%. 
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