
BỘ NỘI VỤ 

  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /BNV-VTLTNN  Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021 

V/v góp ý dự thảo Đề án    

 

Kính gửi:   

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 
tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán Ngân sách năm 2021, Bộ Nội 
vụ đã dự thảo Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước lĩnh vực 
văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung, thống nhất tài liệu lưu trữ 
điện tử các cơ quan nhà nước” và dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ 
(kèm theo). 

Theo quy trình xây dựng văn bản, Bộ Nội vụ đề nghị quý cơ quan góp 

ý đối với dự thảo Đề án và Tờ trình nêu trên, gửi về Bộ Nội vụ (Cục Văn thư 

và Lưu trữ nhà nước, số 12 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội) trước ngày 15 tháng 6 năm 2021 để tổng hợp, trình Thủ tướng 

Chính phủ. 

Rất mong sự phối hợp công tác của quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- TTrg. Nguyễn Duy Thăng; 

- Vụ Pháp chế; Vụ Tổng hợp; Văn phòng Bộ; 

- Lưu: VT, Cục VTLTNN. 

THỨ TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Thăng 
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