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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:        /UBND-NV 
V/v triệu tập cán bộ, công chức, 
viên chức tham dự lớp tập huấn 

nghiệp vụ văn thư lưu trữ 

Hải Hậu, ngày 22 tháng 9 năm 2022 

   
Kính gửi:   

- UBND các xã, thị trấn; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND 

huyện về cải cách hành chính huyện Hải Hậu năm 2022; Kế hoạch số 102/KH-

UBND ngày 08/7/2022 của UBND huyện Hải Hậu về kế hoạch đào tạo bồi 

dưỡng năm 2022. UBND huyện triệu tập cán bộ, công chức, viên chức tham dự 

hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ, cụ thể như sau: 

1. Thành phần:  

- Lớp 1: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND , Công chức VP-TK phụ trách 

lĩnh vực Văn phòng HĐND,UBND và công tác Nội vụ của 34 xã, thị trấn;  Lãnh 

đạo và chuyên viên phụ trách Một cửa huyện, công chức phụ trách Văn thư 

huyện, Công chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa cấp huyện (cử 03 

đồng chí theo phân công của lãnh đạo phụ trách Bộ phận Một cửa).  

- Lớp 2: Công chức VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC, Công chức Tư pháp 

- Hộ tịch 34 xã, thị trấn, Công chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa cấp 

huyện (cử 03 đồng chí theo phân công của lãnh đạo phụ trách Bộ phận Một cửa 

chưa tập huấn lớp 1).  

2. Thời gian:  

- Lớp 1: Ngày 27/9/2022 (Thứ ba) Khai mạc từ 7h30’ 

- Lớp 2: Ngày 28/9/2022 (Thứ tư) Khai mạc từ 7h30’ 

3. Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Trụ sở HĐND-UBND huyện Hải Hậu 

Để lớp tập huấn đạt kết quả cao, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cử cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc diện được triệu tập chủ động phương tiện tham gia đầy đủ, đúng thời gian 

quy định. (Lưu ý: Đề nghị mỗi xã mang theo tối thiểu 01 laptop để thực hành trực 

tiếp)./. 

Nơi nhận:                                                                                        
- Như kính gửi;                                                                                                                                                                                    

- Lưu: VT, PNV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lưu Thị Nghiêm 
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