
Kính gửi: Chi cục Văn thư lưu trữ - Sở Nội vụ. 

 Ngày 22/5/2020 Sở Y tế nhận được công văn số 706/SNV-VTLT ngày 

22/5/2020 của Chi cục Văn thư lưu trữ - Sở Nội vụ về việc tham gia ý kiến vào 

dự thảo Kế hoạch Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025. 

 Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo, Sở Y tế tỉnh Lai Châu cơ bản nhất 

trí nội dung dự thảo Kế hoạch Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025 do Chi cục Văn thư lưu trữ soạn 

thảo. Tuy nhiên Sở Y tế xin có một số nội dung góp ý như sau: 

- Các đề mục lớn: 

 +  “II. NỘI DUNG THỰC HIỆN” sửa thành “III. NỘI DUNG THỰC HIỆN”. 

 + “III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN” sửa thành “ IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN”. 

- Mục II. Mục tiêu phần 2 Mục tiêu cụ thể tại điểm d có ghi:  

 “Có giải pháp bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ điện tử có thời hạn bảo 

quản vĩnh viễn tại lưu trữ lịch sử” sửa thành:  

 “Có giải pháp bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ điện tử tại các cơ quan, ban 

ngành đoàn thể và  tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn tại lưu trữ lịch sử”. 

 Trên đây là nội dung tham gia góp ý của Sở Y tế tỉnh Lai Châu./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, VP. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thế Phong 

 

                                                                                  

                                                                                        

 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 

Số:        /SYT-VP  

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Lưu trữ tài 

liệu điện tử của các cơ quan nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lai Châu, ngày        tháng 5 năm 2020 
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