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GIẤY MỜI  

Dự Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 
  

 

Thực hiện Kế hoạch Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 09/3/2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Lạng Sơn về triển khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa 

bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022; Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 

30/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn về tổ chức Hội nghị bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2022, UBND thành phố Lạng 

Sơn mời các thành phần tham dự Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn 

thư, lưu trữ năm 2022 với thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

1. Thành phần: 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố; 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố: 

Mỗi cơ quan cử 01 lãnh đạo, 01 công chức phụ trách công tác văn thư, lưu trữ. 

- Các đơn vị Trường học công lập trực thuộc: Hiệu trưởng (hoặc Phó Hiệu 

trưởng), nhân viên làm công tác văn thư, lưu trữ. 

- UBND các phường, xã: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND phụ trách 

văn thư lưu trữ, công chức Văn phòng - Thống kê. 

 - Mời phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh dự và đưa tin. 

2. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 11 năm 2022. 

3. Địa điểm: Hội trường Tầng 4, trụ sở UBND thành phố (số 02, đường 

Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn). 

4. Tổ chức thực hiện:  

- Phòng Nội vụ: Thực hiện công tác tổ chức tại Hội nghị; chuẩn bị tài liệu 

về công tác văn thư, lưu trữ; công tác hậu cần và các điều kiện cần thiết khác để 

tổ chức Hội nghị. 

- Văn phòng HĐND và UBND thành phố: Chuẩn bị hội trường, Phát hành 

giấy mời đến các thành phần dự Hội nghị. 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố: Chuẩn bị ma két, âm thanh, loa, 

míc không dây phục vụ Hội nghị (có nội dung Maket kèm theo).  

- Các cơ quan, đơn vị: Cử cán bộ tham dự Hội nghị đúng thành phần mời; 

mỗi đơn vị mang 01 máy tính xách tay để thực hành. 

 Lưu ý: Đề nghị các thành phần dự họp thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế. 



 Trân trọng kính mời các đại biểu tham dự đúng thời gian, thành phần, địa 

điểm trên./. 
 

Nơi nhận:  

- Như thành phần; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- CPVP, CV, QTM; 

- Lưu: VT . 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Lăng Thị Trịnh 
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TP. Lạng Sơn, ngày 30 tháng 11 năm 2022 
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