
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /SNV-CCVTLT 

         

            Vĩnh Phúc, ngày       tháng       năm 2020 

V/v bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 

văn thư, lưu trữ năm 2020. 
 

 

                       Kính gửi:   

- Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội;  

- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành;  

- UBND các huyện, thành phố.  

 

 Căn cứ vào Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh  

về ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2020; Kế hoạch số 19/KH-

SNV ngày 11/3/2020 của Sở Nội vụ về bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, 

lưu trữ năm 2020.  

Sở Nội vụ phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trường Đại 

học Nội vụ, Bộ Nội vụ mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ 

năm 2020 cho cán bộ, công chức, viên chức cụ thể như sau:  

1. Nội dung 

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

phủ về công tác văn thư; Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan 

nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” và các quy định của pháp luật về công tác 

văn thư, lưu trữ trong việc xây dựng chính quyền điện tử: Xử lý tài liệu điện 

tử, ký số, lập hồ sơ điện tử; sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật; các Thông tư 

của Bộ Nội vụ; Quyết định của UBND tỉnh về quy chế tiếp nhận, xử lý, phát 

hành và quản lý tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; 

thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ 

của các cơ quan, tổ chức. 

 Hướng dẫn và trao đổi nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ, lập hồ sơ trong 

môi trường mạng của các cơ quan, tổ chức hiện nay. 

 2. Thành phần 

 a. Các sở ban, ngành và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh 

 - Mỗi Sở, ban, ngành: Mời 01 lãnh đạo Văn phòng (hoặc Trưởng Phòng 

Hành chính - Tổ chức) và 01 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn 

thư, lưu trữ tại Văn phòng sở.  

 - Các Ban, Chi cục có chức năng quản lý nhà nước trực thuộc Sở, ngành: 

Mỗi đơn vị 01 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ (không 

triệu tập các Trung tâm, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở).  

- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh: Mỗi đơn vị 01 cán bộ, 

công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ.  



- Các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp: Mỗi đơn vị 01 cán bộ, công 

chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ. 

-  Các cơ quan của Trung ương hoạt động theo ngành dọc tại tỉnh: Mỗi cơ 

quan 01 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ.  

- Cán bộ, công chức, viên chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh. 

b. UBND các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn trong tỉnh 

 - Mỗi đơn vị cấp huyện mời 01 lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, 

lãnh đạo Phòng Nội vụ và 01 công chức phụ trách quản lý nhà nước về công tác 

văn thư, lưu trữ. 

 - Mỗi xã, phường, thị trấn: 01 công chức làm công tác Văn phòng - 

thống kê. 

 3. Lập và tổng hợp danh sách                                                             

Trên cơ sở thành phần và đối tượng đã nêu tại các điểm a và b trên 

đây,Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chỉ đạo bộ phận chuyên môn lập và tổng 

hợp danh sách, đăng ký số lượng người đi dự đúng thành phần, đối tượng. 

 Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Nội vụ thông báo 

đến các xã, phường, thị trấn, lập và tổng hợp danh sách, quản lý quân số trong 

suốt thời gian tham dự lớp bồi dưỡng. 

 Danh sách cán bộ, công chức viên chức tham dự lớp bồi dưỡng gửi về Sở 

Nội vụ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ), trước ngày 08/7/2020 để tổng hợp. 

 4. Thời gian và địa điểm 

a. Thời gian: Khai giảng 07h30׳ ngày 14/7/2020 (Thứ ba) 

        b. Địa điểm: Tại Khách sạn Vĩnh Yên, số 69 đường Lý Bôn, phường 

Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố trên cơ sở thành phần, đối tượng được triệu tập nêu trên chỉ 

đạo bộ phận chuyên môn, bố trí sắp xếp nhiệm vụ chuyên môn và cử người dự 

bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 đảm bảo thời gian, đủ 

số lượng và đúng đối tượng để việc bồi dưỡng đạt kết quả tốt. 

Quá trình triển khai nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Chi 

cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc theo số điện thoại 0211.3716.119, hộp thư 

công vụ: ngannt@vinhphuc.gov.vn để được hướng dẫn và giải đáp./. 

 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Văn phòng Sở (để phối hợp); 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; 

- Website Sở Nội vụ; 

- Lưu:VT Sở, VT Chi cục. 

          (95b) 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hòa 

 
 

mailto:ngannt@vinhphuc.gov.vn


TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                 ……., ngày        tháng       năm 2020 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC 

THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ 

(Kèm theo Công văn số          /SNV-CCVTLT ngày      tháng     năm 2020  

của Sở Nội vụ Vĩnh Phúc) 

 

STT Họ và tên Đơn vị công tác 
Trình độ 

chuyên môn 

Chức 

vụ 

Điện 

thoại CQ 

Ghi 

chú 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

....        

Tổng số: .........người 
 

     

Người lập danh sách THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

   (Ký tên, đóng dấu)  
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