
  
BỘ NỘI VỤ 

CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ  

Triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư và  

Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án  

“Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” 

 

 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

7:30 
- Đón tiếp đại biểu Ban Tổ chức 

08:00-11:00 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Bà Nguyễn Thị Thùy Dung   

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ 

- Phát biểu khai mạc Hội nghị Ông Đặng Thanh Tùng 

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 

- Triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 

năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư 

Bà Vũ Thị Thanh Thủy 

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ 

- Triển khai Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu 

trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 

2020-2025” 

Ông Lê Văn Năng 

Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử 

- Giới thiệu giải pháp xác thực văn bản điện tử đáp ứng yêu 

cầu lưu trữ lâu dài và vĩnh viễn 

Đại diện 

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin,  

Ban Cơ yếu Chính phủ 



 

- Trách nhiệm của đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ đối 

với nhiệm vụ lưu trữ tài liệu số trong cơ quan nhà nước. 

- Giới thiệu hệ thống phần mềm lưu trữ điện tử của Viettel 

Đại diện Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội 

Viettel 

- Khung kiến trúc Kho Lưu trữ số đáp ứng yêu cầu quản lý 

tập trung thống nhất tài liệu lưu trữ điện tử 

Ông Hoàng Nguyên Vân  

Phó Viện trưởng  

Viện Sáng tạo và chuyển đổi số Việt Nam 

- Giải đáp vướng mắc liên quan đến Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 

- Phát biểu bế mạc Hội nghị Ông Đặng Thanh Tùng 

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 

14:00-17:00 Tham quan trung tâm dữ liệu của Tập đoàn Công nghiệp- 

Viễn thông Quân đội Viettel 

 

 

 
              


