
--c  r,,,VC4 TRTfNG 

CUCO 
VAN THU' - 
\LIIU TRI] 

* 
Hunh Van Phüng 

SO NOT VV TP. HO CHI MINH CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
CHI CIJC VAN THU - LUiJ TRtJ' 	Dc lp - Tuj do - Hinh phüc 

S6:  22  /CCVTLT-QL 	Thành pM H6 Chi Minh, ngày ktha"ng 11 nãm 2020 
V/v báo cáo thng kê cong tác van thu, 
hxutrüvàtàiliêulixutrünäm2O2O 

Kinh gui: 
If 

- Si, Ban, Ngành Thành ph; 
11 

- Tong C O^ng ty, C O^ng ty thuc UBND Thành ph 0^; 
- Co quan, to chüc Trung uong dtrcrc to chüc theo 
ngành doc tai Thành phô; 

IN 

- To chüc xã hi, To chirc xä ho^i - nghê nghip; 
- Uy ban nhân dân quan, huyqn. 

Thirc hie^n Thông tu so^ 03/20181TT-BNV ngày 06 tháng 3 näm 2018 cu? a 
B0^ Ni vi ye quy dinh ché do^ ba"o cáo thông ke^ ngành Ni vi; Co^ng van so 
2625/SNV-CCVTLT ngáy 13 tháng 7 näm 2018 cu? a S(y Ni vi ye thirc hie^n bao 

0 

cáo thông ke^ van thu, luu trU và tài lie^u luu trü; 

Chi ciic Van thu - Luu trü de^ nghj the co quan, to^ chüc thirc hie^n bao cáo 
thông ke cong táC van thu, luu trtr và tài lie^u luu trü näm 2020, gui ye Chi ciic 
trrn9c ngày 15 tháng 01 näm 2021 theo dia chi: Tang 6, tôa nhá IPC, so 1489 
Nguyen Van Linh, phuO'ng Tan Phong, Quan 7; dong thñ gui file Excel vâo ho^p 
thu: pttan. snvtphcm. gov. vn. 

Cac co quan, to^ chüc tãi các bie^u mu và htrc"rng dân ba"o cáo tai miic Tin 
tue chuyên ngành hoac mic Thong ke^ VTLT vá tài lieu luu trU cüa Website Chi 
cic Van thu - Luu trft, dia chi: http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn.  

Chi cic Van thu - Luu trtr de^ nghj các co quan, to^ chüc thrc hie^n bao cáo 
dam ba?o chat luorng và thai gian quy dinh. 

Cong van nay thay the^ Co^ng van so 227/CCVTLT-QL ngày 09 tháng 1 1 
näm 2019 cüa Chi cue Van thu - Luu trU./.  ,- 

No'inhçin: 
- Nhti trên; 
- Ph "Ong Ni vii qun, huyn; 
- Sâ Ni vv:  GD, PGD ph%1 trách (dê b/c); 
- Van ph "Ong SNV, Ban TDKT, Ban Ton giáo; 
- Trung tam Luu trü ljch sir TP; 
- Liru: VT, PQL.3 
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