
SỞ NỘI VỤ TP. HỒ CHÍ MINH 

CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 132/CCVTLT-QL Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020 

                

 

Kính gửi:  

 

 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Du lịch; 

- Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố; 

- Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố; 

- Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu Đô thị mới Thủ Thiêm; 

- Lực lượng Thanh niên xung phong. 

Thực hiện Quyết định số 5663/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2017 

của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ 

tồn đọng của cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố giai đoạn 1975 - 2015; 

Để chủ động và thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng kịp tiến độ của năm 

2021; Chi cục Văn thư - Lưu trữ đề nghị các cơ quan (thực hiện chỉnh lý năm 

2021 theo Đề án) xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí chỉnh lý tài liệu năm 

2021 (kèm theo mẫu). 

Kế hoạch chỉnh lý tài liệu năm 2021 gửi về Chi cục Văn thư - Lưu trữ, 

trước ngày 17 tháng 7 năm 2020 để tổng hợp. 

Chi cục Văn thư - Lưu trữ đề nghị quý cơ quan phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tài chính; 
- Lưu: VT, PQL. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Phùng 

 

 

 

 

 

 

V/v xây dựng kế hoạch 

và dự toán kinh phí chỉnh lý 

tài liệu lưu trữ tồn đọng năm 2021 
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