
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 tổ chức bồi dưỡng kiến thức, 

nghiệp vụ về 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;  

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 22/02/2022 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về triển khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn năm 2022; Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 

2022 cho các đơn vị và các huyện, thành phố, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng 

năm 2022; 

 Nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức, nghiệp vụ về soạn thảo, ban hành và 

lưu trữ văn bản Mật cho lãnh đạo và công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ 

chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, 

nghiệp vụ về soạn thảo, ban hành và lưu trữ văn bản Mật năm 2022, cụ thể 

như sau: 

1. Đối tượng, chỉ tiêu bồi dưỡng 

a) Đối tượng bồi dưỡng:  

- Đơn vị cấp tỉnh: Lãnh đạo Văn phòng hoặc phòng Hành chính - Tổ 

chức, công chức, viên chức tham mưu công tác soạn thảo, ban hành và lưu trữ 

văn bản Mật. 

- Đơn vị cấp huyện: Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện, thành 

phố; công chức, viên chức tham mưu công tác soạn thảo, ban hành và lưu trữ 

văn bản Mật. 

b) Chỉ tiêu bồi dưỡng: 100 chỉ tiêu. 

(Chỉ tiêu cụ thể đối với từng đơn vị theo Phụ lục đính kèm). 

2. Nội dung bồi dưỡng 

a) Quy định hiện hành về soạn thảo, ban hành và lưu trữ văn bản Mật. 

b) Kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác soạn thảo, ban hành và lưu trữ 

văn bản Mật. 
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c) Thực tiễn công tác soạn thảo, ban hành và lưu trữ văn bản mật tại các 

cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Lạng Sơn; 

d) Thảo luận, trao đổi, giải đáp thắc mắc. 

3. Báo cáo viên 

Báo cáo viên của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn. 

4. Thời gian, địa điểm tổ chức 

a) Thời gian: 01 ngày, dự kiến cuối tháng 8/2022 (thời gian cụ thể, Sở Nội 

vụ sẽ có văn bản thông báo sau). 

b) Địa điểm tổ chức: thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

5. Kinh phí thực hiện 

a) Kinh phí tổ chức mở lớp sử dụng từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi 

dưỡng được UBND tỉnh giao dự toán cho Sở Nội vụ thực hiện trong năm 2022. 

b) Các khoản chi phí đi lại, công tác phí của học viên do cơ quan, tổ 

chức cử công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng thực hiện theo quy định 

hiện hành. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị cử công chức, viên chức tham gia bồi 

dưỡng theo đúng thành phần, thời gian, địa điểm nêu trên. Văn bản cử công 

chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng (kèm theo danh sách theo mẫu 

đính kèm văn bản này) gửi về Sở Nội vụ trước ngày 12/8/2022 để tổng 

hợp, tổ chức lớp bồi dưỡng. 

Mọi liên hệ trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị các cơ quan, tổ 

chức trao đổi với Sở Nội vụ (qua Văn phòng Sở), số điện thoại 02053.810.228 

để cùng thống nhất thực hiện. 

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp triển khai./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (theo DS gửi kèm); 

- 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 
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