
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 
 

 

Số:           /UBND-NV 

V/v tham gia lớp bồi dưỡng công tác 

văn thư, lưu trữ năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Mỹ Lộc, ngày        tháng 11 năm 2022 

Kính gửi:  

                    - Lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện 

  - Chủ tịch UBND xã, thị trấn huyện Mỹ Lộc. 

 

Thực hiện công văn số 2352/TB-SNV ngày 09/11/2022 của Sở Nội vụ 

tỉnh Nam Định về việc tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu 

trữ năm 2022. 

Để đảm bảo công tác lập hồ sơ điện tử và giao nộp hồ sơ điện tử vào lưu 

trữ cơ quan được thống nhất, đúng quy định (Lập hồ sơ điện tử đối với tài liệu 

trên Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành Vnpt Office) và triển khai 

những điểm mới của Nghị định 30/20020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ. 

UBND huyện đề nghị lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc UBND huyện, 

UBND các xã, thị trấn thực hiện nội dung sau: 

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện cử cán bộ phụ trách công 

tác văn thư lưu trữ của cơ quan tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn 

thư lưu trữ năm 2022 

2. Lãnh đạo các xã, thị trấn và công chức làm công tác Văn thư, lưu trữ 

của đơn vị mình dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2022 

3. Thời gian tập huấn: 7h30 ngày 18/11/2022 tại Khách sạn Công đoàn 

Nam Định (số 121 đường Lê Hồng Phong, thành phố Nam Định) 

* Lưu ý: Học viên đi tập huấn mang theo Danh mục hồ sơ của cơ 

quan và máy tính cá nhân để thực. hành. 

Yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị 

trấn nghiêm túc thực hiện ./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh UBND huyện; 
- Lưu: VT, NV . 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Phạm Văn Long 
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