
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 
 

Số:         /SYT-VP 
Triển khai lập hồ sơ công 

việc điện tử năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

              

 Lai Châu, ngày       tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi: - Văn phòng Đảng ủy; 

- Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ; 

- Công đoàn Ngành Y tế; 

- Đoàn cơ sở Sở Y tế. 
 

Căn cứ Kế hoạch số 1339/KH-UBND tỉnh Lai Châu ngày 03/7/2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch lưu trữ tài liệu điện tử của 

các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Triển khai Kế hoạch số 25/KH-SYT ngày 04/2/2020 ban hành Kế hoạch 

công tác Văn thư – lưu trữ ngành Y tế năm 2021.  

Theo lộ trình tích hợp tài liệu lưu trữ lịch sử ngành Y tế vào hệ thống lưu 

trữ điện tử của tỉnh từ nay đến năm 2025.Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí 

Giám đốc sở, xét tình hình thực tế về cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

tại Văn phòng sở đảm bảo cho việc lập hồ sơ công việc điện tử. 

Sở Y tế triển khai lập hồ sơ công việc điện tử nội dung cụ thể như sau: 

1. Lập Danh mục hồ sơ công việc năm 2021 (nộp về Sở Y tế qua hộp thư 

công vụ vp.soyt@laichau.gov.vn (thời hạn trước ngày 23/02/2021).  

2. Lập Hồ sơ công việc điện tử trên tài khoản phần mềm cá nhân. 

3. Kết thúc năm công việc hoặc hồ sơ công việc kết thúc, thực hiện thủ 

tục kết thúc hồ sơ như kết thúc hồ sơ giấy, thực hiện trích xuất nộp về tài khoản 

phần mềm (nguyet_syt). 

Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các phòng chức năng nghiêm túc triển khai 

thực hiện. Trong quá trình thực hiện mọi vướng mắc xin liên hệ số điện thoại 

đồng chí Hoàng Thị Nguyệt 0977.078.513.  

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Ban Giám đốc (B/c); 

- Các đơn vị trực thuộc (để biết); 

- Đăng tải trang TTĐT Sở y tế; 
- Lưu: VT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Nguyễn Thế Phong 
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