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THÔNG BÁO 

Về kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2021 

 

Sau khi tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ thí sinh tham dự kỳ kiểm tra nghiệp vụ 

lưu trữ năm 2021 và do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, Hội 

đồng kiểm tra thông báo như sau: 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện  

a) Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài 

liệu lưu trữ - Phụ lục I. 

b) Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ số hóa tài 

liệu lưu trữ - Phụ lục II. 

c) Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ bảo quản, 

tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc, tài liệu lưu trữ - Phụ lục III. 

d) Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ nghiên 

cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ - Phụ lục IV.   

2. Danh sách thí sinh chưa đủ điều kiện  

a) Danh sách thí sinh chưa đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh 

lý tài liệu lưu trữ - Phụ lục V. 

b) Danh sách thí sinh chưa đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ số 

hóa tài liệu lưu trữ - Phụ lục VI. 

c) Danh sách thí sinh chưa đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ bảo 

quản, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc, tài liệu lưu trữ - Phụ lục VII. 

d) Danh sách thí sinh chưa đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ 

nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ - Phụ 

lục VIII.   

Lưu ý 

Trường hợp thí sinh chưa đủ 05 năm kinh nghiệm kể từ khi tốt nghiệp 

chuyên ngành đề nghị bổ sung bằng cao đẳng, trung cấp trước đó (nếu có) để 

đảm bảo đủ thời gian theo quy định, trước ngày 02 tháng 6 năm 2021. Nếu bổ 

sung sau ngày 02 tháng 6 năm 2021 sẽ không được chấp nhận. Đối với văn bằng 

nộp qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, thời gian tiếp nhận 

căn cứ theo dấu bưu điện trước ngày 02 tháng 6 năm 2021. 
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Trường hợp thí sinh có giấy xác nhận đã tham gia hoàn thành chương 

trình, khóa học về công tác văn thư, lưu trữ chờ cấp bằng, chứng chỉ đề nghị nộp 

bản sao văn bằng, chứng chỉ trước khi tổ chức kỳ kiểm tra. 

3. Thời gian tổ chức kỳ kiểm tra 

Theo Thông báo số 04/TB-HĐKT ngày 17 tháng 4 năm 2021 của Hội 

đồng kiểm tra về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra và cấp Giấy 

chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2021, kỳ kiểm tra nghiệp vụ 

lưu trữ dự kiến tổ chức vào tháng 6 năm 2021. Tuy nhiên, do tính phức tạp của 

dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn và thực hiện các biện pháp phòng chống 

COVID-19 của Chính phủ, Hội đồng kiểm tra chưa thực hiện tổ chức kiểm tra 

trong tháng 6. Hội đồng kiểm tra sẽ có thông báo thời gian tổ chức kiểm tra 

nghiệp vụ lưu trữ năm 2021 khi dịch COVID-19 được kiểm soát và Chính phủ 

cho phép. 

Mọi vướng mắc liên hệ: Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, Cục Văn thư 

và Lưu trữ nhà nước, số 12 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội. Điện thoại: 0243.766.7911. 

Hội đồng kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu 

trữ năm 2021 trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng (để b/c); 

- Cục trưởng; 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử (đăng 

trên website); 

- Trung tâm Lưu trữ quốc gia I; 

- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố (để thực hiện);  

- Hội Văn thư Lưu trữ Việt Nam; 

- Các thành viên Hội đồng Kiểm tra; 

- Lưu: VT, HĐKT, NV. 

 TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

Trần Trung Kiên 
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