BỘ NỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ
NHÀ NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 195/VTLTNN-TTTH

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v phổ biến, tập huấn Thông tư số
01/2019/TT-BNV và Thông tư số
02/2019/TT-BNV

Kính gửi: - Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
- Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương.
Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Bộ Nội vụ, để bảo đảm
thống nhất trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư,
lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức phổ biến, tập huấn Thông tư
số 01/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy
định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các
chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý
công việc của các cơ quan, tổ chức và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24
tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông
tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.
Thời gian: 8h00, Thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2019.
Địa điểm: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12 Đào Tấn, quận Ba
Đình, TP. Hà Nội.
Kinh phí ăn, ở, đi lại của đại biểu tham dự Tập huấn do cơ quan, tổ chức cử
đại biểu tham dự chi trả theo quy định hiện hành.

Danh sách đại biểu đăng ký tham dự Tập huấn đề nghị gửi về địa chỉ thư
điện tử huongluutru@yahoo.com trước ngày 18 tháng 3 năm 2019. Thông tin chi
tiết liên hệ: Bà Trần Thị Việt Hương, Trung tâm Tin học, Cục Văn thư và Lưu trữ
nhà nước, điện thoại: 0989086899.
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trân trọng kính mời các đại biểu đến
tham dự./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTrg. Nguyễn Duy Thăng (để BC);
- Cục trưởng;
- PCT Đỗ Văn Thuận;
- Văn phòng Cục VTLTNN;
- Lưu: VT, TTTH.

CỤC TRƯỞNG

Đặng Thanh Tùng

