
KT. CHI CUC TRUNG 
I CUC TRIX€NG 

Mai Thanh Hñng 

SO NOl VU TP. HO CHI MINH CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIET NAM 
CHI CUC VAN THII-LUUTRU 	Dc 1p - Tir do - Hanh phtic 

S:  Ll  1CCVTLT-QL 	Thalnh ph6'H6 Chi Minh, ngàyOtháng 12 nám 2022 

V/v báo cáo thong kê 
CA 

ng tác van thu, 
kru tr€t và tài lieu !i.ru tr& näm 2022 

KInh gi:ri: 
- Sâ, ngành Thành ph; 
- Tong Cong ty, Cong ty thuc Thành phô; 
- To chirc chInh trj, to chirc chInh trj xã hi, to 
chirc xâ hi, to chirc xã hi nghê nghip; 
- Ca quan, to chüc Trung ixang di..rçic to chirc 
theo ngành dQc tai  Thành ph 0^; 
- UBND qun, huyn và thành phô Thu Dirc. 

Thirc hin Thông tu s 03/201 8/TT-BNV ngày 06 tháng 3 näm 2018 cüa 

	

BNi vii quy djnh chê d báo cáo thong kê 	ngành Ni vii; Cong van 	sO 
2625/SNV-CCVTLT ngày 13 tháng 7 näm 2018 cüa Sâ Ni vii ye thic hi en báo 
cáo thông kê van thu, lixu trtt và tài lieu luu trct; 

Chi ciic Van thu - Luu trü d nghj các cci quan, to chirc thirc hi en báo 
cáo thông kê cong tác van thu, luu trU và tai lieu kru trü näm 2022 gth ye 
Chi civic truOc ngày 06 tháng 02 näm 2023 theo dja chi: 951 Quo 1 1, 
phu?ng An Ltc, qun Binh Tan; dông thii giri file Excel ye hp thu: 
ntmgiang.snv@tphcm.gov.vn. 

	

A A 	 A Các ca quan, t chirc tãi các biu mu và huâng dn báo cáo tai miic Tin 
tüc chuyên ngành hotc miic Thong kê van thu, liru trü và tài lieu luu trct trên 
trang thông tin din tü cüa Chi ciic Van thu - Luu trU, dja chi website: 
http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn  

Chi ciic Van thu - Luu trü d nghj ca quan, th chüc thrc hin dam bão 
chat lucmg và thai gian quy djnh./. 

Nii nhân: 
-Nhixtrën; 
- PhOng N)i vi qu.n, huyn và thành ph6 Thu DCrc; 
- Van phông SNV, Ban TD-KT, Ban TOn giáo; 
- Trung tam Lau tril ljch sü Thành phO; 
- Sà Ni vu: GD, PGD phi trách (de b/c); 
- Lim VT. 
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