
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NỘI VỤ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SNV-VP 

 

           Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2022 
 

V/v thông báo thời gian, địa điểm 

tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 

soạn thảo, ban hành và lưu trữ 

văn bản Mật 

 

 

 

 

                      Kính gửi: 

 

Các cơ quan, tổ chức thuộc danh mục nguồn nộp 

lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử 

tỉnh Lạng Sơn. 
   

Căn cứ Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2022; 

Trên cơ sở đăng ký tham gia bồi dưỡng của các cơ quan, đơn vị1, Sở Nội 

vụ thông báo thời gian, địa điểm tổ chức cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 01 ngày, Khai mạc: từ 8h00’, ngày 30/8/2022 (thứ Ba).  

(Đề nghị các học viên có mặt trước giờ khai mạc 15 phút để nhận tài liệu 

bồi dưỡng). 

2. Địa điểm: Hội trường C2, Nhà khách Tỉnh ủy Lạng Sơn, địa chỉ: 

Khu Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai, thông báo đến công chức, viên 

chức được cử tham gia đầy đủ, đúng thành phần đăng ký.  

* Lưu ý: Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng chuẩn bị máy tính xách 

tay phục vụ công tác thực hành kỹ năng soạn thảo văn bản và lập hồ sơ lưu 

trữ điện tử. 

 Sở Nội vụ trân trọng thông báo tới các cơ quan, đơn vị để phối hợp 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở NV; 

- VP, Phòng CCVC; 

- Trung tâm LTLS; 

- Ban TĐKT; 

- Website Sở NV; 

- Lưu: VT, KTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Hoàng Thị Luân 
 

 

 

                                                
1 Sở Nội vụ đã ban hành văn bản số 1001/SNV-VP Ngày 03/8/2022 về việc tổ chức bồi dưỡng kiến 

thức, nghiệp vụ về soạn thảo, ban hành và lưu trữ văn bản Mật. 
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