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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh ngày 07/3/2019 về Đề án “Tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ  
điện tử và thu thập hồ sơ, tài liệu điện tử vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Lạng Sơn, 

giai đoạn 2018 - 2025” 
                   

 Ngày 07/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Chủ tịch, các Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét Tờ trình số 561/TTr-SNV ngày 25/12/2018 của 
Sở Nội vụ về dự thảo Đề án “Tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử và thu 
thập hồ sơ, tài liệu điện tử vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 
2025”. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo các sở, ngành: Tài 
chính, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, 
UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc. 

Sau khi nghe Sở Nội vụ báo cáo, ý kiến của các thành phần tham dự cuộc 
họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Thưởng kết luận như sau: 

          1. UBND tỉnh đánh giá cao Sở Nội vụ đã chủ động, tích cực phối hợp với Sở 
Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Đề án “Tạo 
lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử và thu thập hồ sơ, tài liệu điện tử vào 
Lưu trữ lịch sử tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2025”. 

 2. UBND tỉnh thống nhất về sự cần thiết, tên gọi và giai đoạn thực hiện Đề 
án “Tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử và thu thập hồ sơ, tài liệu điện 
tử vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2025” như đề xuất của Sở 
Nội vụ tại Tờ trình trên. 

 3. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông 
tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, rà soát kỹ lại dự thảo Đề án để hoàn chỉnh, 
trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.  

 Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: NV, TTTT, TC, VHTTDL, TP; 
- UBND huyện Cao Lộc và thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
  các phòng: TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC(BMB). 

         TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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