
 

 

BỘ NỘI VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ  

NHÀ NƯỚC 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 382 /VTLTNN-NVĐP 
V/v dự Hội nghị triển khai Chỉ thị số 

35/CT-TTg về nội dung lập hồ sơ điện tử 

và Tổng kết Nghị định số 110/2004/NĐ-

CP của Chính phủ về công tác văn thư 

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019 

  

              Kính gửi:    

 - Văn phòng Quốc hội; 

 - Văn phòng Chủ tịch nước; 

 - Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;  

 - Kiểm toán Nhà nước; 

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng Công ty nhà nước; 

 - 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; 

- Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương; 

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương. 

  

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 

tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 

2017 của Thủ tướng Chính phủ về nội dung lập hồ sơ điện tử và Tổng kết, xin ý 

kiến đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 

08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư, cụ thể: 

1. Thành phần 

a) Các Bộ, ngành, Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng Công ty nhà nước  

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng; 

- Đại diện Phòng Văn thư - Lưu trữ. 

b) Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ phụ trách công tác văn thư, lưu trữ; 

- Đại diện Lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ;  

- Đại diện Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ; 



 

 

- Đại diện Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

- Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông. 

2. Thời gian: Ngày 09 - 10 tháng 5 năm 2019 (khai mạc hồi 08h00 Thứ 

Năm, ngày 09 tháng 5 năm 2019). 

3. Địa điểm: Hội trường số 3, tầng 2, Trung tâm Hành chính thành phố 

Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng (cổng số 3). 

4. Tài liệu Hội nghị: được đăng tải trên cổng Thông tin điện tử của Cục 

Văn thư và Lưu trữ nhà nước (https://luutru.gov.vn) vào ngày 03 tháng 5 năm 

2019. 

Các cơ quan, tổ chức cử đại biểu tham gia Hội nghị tự đảm bảo kinh phí 

đi lại, lưu trú theo quy định. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước gửi kèm địa chỉ, 

điện thoại một số khách sạn gần nơi tổ chức Hội nghị. 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đề nghị các cơ quan, tổ chức chủ động 

đăng ký đại biểu tham dự Hội nghị trước ngày 03 tháng 5 năm 2019 qua địa chỉ 

email: nghiepvuvtltdp@gmail.com.  

Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện vui lòng liên hệ bà Nguyễn Thị 

Thùy Dung, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ địa phương, Cục 

Văn thư và Lưu trữ nhà nước, điện thoại: 0987583789, 02437667911./. 

 

 
Nơi nhận:  CỤC TRƯỞNG 
- Như trên; 

- Văn phòng ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Hà Giang; 

- TTrg. Nguyễn Duy Thăng (để b/c); 

- Cục trưởng;  

- Các Phó Cục trưởng; 

- PNVTW; VP; PKHTC; 

- Lưu: VT, NVĐP (05) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Thanh Tùng 
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