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Cao Lộc, ngày          tháng 3 năm 2023 

 
GIẤY MỜI  

Dự bồi dưỡng kỹ năng lập hồ sơ điện tử và giao nộp hồ sơ điện tử vào lưu trữ 

cơ quan trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice  
  

 

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 09/02/2023 của UBND huyện 

Cao Lôc về triển khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện năm 2023;  

UBND huyện mời các thành phần tham dự bồi dưỡng kỹ năng lập hồ sơ điện 

tử và giao nộp hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan trên Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành VNPT-iOffice như sau: 

1. Thành phần: 

- Công chức phụ trách công tác văn thư, lưu trữ các cơ quan chuyên môn, đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; 

- Công chức Văn phòng - Thống kê (phụ trách Văn thư - Lưu trữ) các xã, thị trấn. 

 2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, (thứ Sáu), ngày 10 tháng 3 năm 2023. 

3. Địa điểm: Phòng họp số 1, trụ sở UBND huyện Cao Lộc. 

4. Tổ chức thực hiện:  

- Phòng Nội vụ: Cử công chức hướng dẫn công chức, viên chức phụ trách 

văn thư, lưu trữ các cơ quan, đơn vị lập hồ sơ điện tử và giao nộp hồ sơ điện tử vào 

lưu trữ cơ quan trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice.  

- Văn phòng HĐND và UBND huyện: Cử công chức, viên chức phụ trách 

quản trị mạng phối hợp với Công chức Phòng Nội vụ hướng dẫn bồi dưỡng kỹ 

năng lập hồ sơ điện tử và giao nộp hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan trên Hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice.  

- Các cơ quan, đơn vị: Cử công chức, viên chức tham dự bồi dưỡng; mỗi đơn 

vị mang theo 01 máy tính xách tay để thực hành. 

 Lưu ý: Các thành viên tham dự bồi dưỡng chuẩn bị sẵn bản mềm danh mục hồ 

sơ của cơ quan, đơn vị mình, làm cơ sở để lập hồ sơ điện tử và giao nộp hồ sơ điện tử 

vào lưu trữ cơ quan trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice. 

 UBND huyện kính mời các đại biểu tham dự đúng thời gian, thành phần, 

địa điểm trên./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như thành phần; 

- CT, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Phòng Nội vụ; 

- C,PVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

Vũ Hòa Bình 
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