
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ 

NHÀ NƯỚC 

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-HĐKT  Hà Nội, ngày        tháng 4 năm 2022 

   

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức kiểm tra  

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

 

 Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, Hội đồng kiểm tra thông báo kế 

hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu 

trữ với các nội dung sau: 

1. Đối tượng dự kiểm tra 

a) Thí sinh đủ điều kiện tại khoản 1 Thông báo số 05/TB-HĐKT ngày 24 

tháng 5 năm 2021 của Hội đồng Kiểm tra - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về 

kỳ kiểm tra nghiệp vụ. 

b) Đề nghị các thí sinh tại điểm a khoản này xác nhận việc tham gia kỳ 

kiểm tra được tổ chức vào năm 2022 (theo Phụ lục) gửi về Phòng Nghiệp vụ 

Văn thư - Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước số 34 Phan Kế Bính - 

Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội hoặc gửi về địa chỉ email: 

nghiepvuvtltdp@gmail.com. Việc xác nhận thực hiện đến hết ngày 22/4/2022, 

sau thời gian trên các thí sính không xác nhận sẽ coi như không có nhu cầu tham 

gia. 

Mọi thắc mắc liên hệ phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, Cục Văn thư và 

Lưu trữ nhà nước, điện thoại: 0243.7667911. 

2. Dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức kiểm tra 

a) Thời gian: Đầu tháng 6/2022. 

b) Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I - số 7, Vũ Phạm Hàm, Cầu 

Giấy, Hà Nội. 
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Hội đồng kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu 

trữ 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); 

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

- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố; 

- Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội; 

- Trường Đại học KHXH&NV TP Hồ Chí Minh; 

- Trường Đại học Nội vụ; 

- Hội Doanh nghiệp 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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PHỤ LỤC 
 

XÁC NHẬN THAM GIA KỲ KIỂM TRA NGHIỆP VỤ LƯU TRỮ 

 TỔ CHỨC NĂM 2022 
 

  Kính gửi: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 

 

Cá nhân dưới đây xác nhận việc tham gia kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ tổ 

chức năm 2022 

Lĩnh vực dự thi:………………. 

 

THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG KÝ KIỂM TRA 

 

Họ và tên: ………………………………………………………………………… 

Ngày tháng năm sinh:…………… Nơi sinh……………………………………… 

Số CMND/ CCCD………………..Ngày cấp………………….Nơi cấp…………. 

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………………………... 

 

                                                                        ………… ngày … tháng ... năm … 

                                                                               Người đăng ký 

                                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên) 
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