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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

* 

Số 140-TB/TU 

 

          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

        

Phan Thiết, ngày 20 tháng 10 năm 2017 

  

THÔNG BÁO 

triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn văn thư, lưu trữ 

---- 
 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu 

trữ của Đảng và tổ chức chính trị - xã hội với các nội dung như sau:  

1. Thành phần tham dự: 

1.1- Cấp tỉnh:  

- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh uỷ, các ban của Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ban Bảo vệ và 

chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh, Trường Chính trị, Báo Bình Thuận. 

- Đại diện lãnh đạo và văn phòng các đảng uỷ trực thuộc: Công an, Quân 

sự, Biên phòng, Đảng uỷ Khối các cơ quan và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp. 

- Đại diện lãnh đạo các phòng của Văn phòng Tỉnh uỷ. 

1.2- Cấp huyện: 

- Đại diện Thường trực các huyện, thị, thành uỷ. 

- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng các huyện, thị, thành uỷ, các ban của 

huyện, thị, thành uỷ. 

1.3- Cấp xã: Đại diện Thường trực Đảng uỷ các xã, phường, thị trấn. 

1.4- Các đồng chí làm công tác văn thư, lưu trữ đã đăng ký danh sách tham 

gia tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ. 

2. Nội dung:   

- Triển khai Luật Lưu trữ; Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn 

bản của Đảng;  

- Công tác lập hồ sơ và nộp lưu vào lưu trữ hiện hành;  

- Phương pháp tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Lưu trữ cấp 

huyện, xã, phường, thị trấn.   
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3. Báo cáo viên:  

- Đồng chí Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng;  

- Đồng chí Phó trưởng Phòng Khoa học nghiệp vụ, Cục Lưu trữ Văn phòng 

Trung ương Đảng. 

4. Thời gian:  

4.1. Thành phần dự Hội nghị vào ngày 08 tháng 11 năm 2017, bắt đầu từ 

07 giờ 30 phút, kính mời: 

Các đồng chí lãnh đạo đại diện ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã (theo mục 

1.1, 1.2 và 1.3). 

4.2. Thành phần dự Hội nghị từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 11 năm 

2017, kính mời: 

Các đồng chí cán bộ văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức Đảng và tổ 

chức chính trị - xã hội (theo mục 1.4). 

5. Địa điểm: Tại Hội trường Khách sạn Đồi Dương, số 209 đường Lê Lợi, 

thành phố Phan Thiết. 

6. Kinh phí: Thực hiện theo quy định hiện hành. 

Đại biểu ở xa, nếu có nhu cầu nhờ đăng ký phòng nghỉ, liên hệ qua Phòng 

Lưu trữ (điện thoại số 3832556) trước ngày 30/10/2017. Địa điểm nghỉ: Khách 

sạn Đồi Dương, số 209 đường Lê Lợi, thành phố Phan Thiết. Ban tổ chức hội 

nghị đón tiếp đại biểu từ 15 giờ ngày 07/11/2017. 

Kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị đúng thành phần và thời gian. 

Nhờ văn phòng các huyện, thị, thành uỷ thông báo đến các đồng chí của đơn vị. 

Thông báo triệu tập này thay cho giấy mời. /. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời;  

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

     
                       (đã ký và đóng dấu) 

 

 

Lê Tấn Lai 

 


