
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ 

tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, những năm qua, Cục Văn thư và Lưu trữ 

nhà nước đã phối hợp với các cơ quan trung ương và nhiều địa phương tổ chức 

các hoạt động triển lãm, trưng bày tài liệu lưu trữ nhân kỷ niệm các ngày lễ 

trọng đại của đất nước, của địa phương đạt hiệu quả cao. 

Các Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 

hiện đang quản lý nhiều tài liệu quý, phản ánh về lịch sử hình thành và phát 

triển tỉnh Lạng Sơn cũng như những đóng góp của quân và dân tỉnh Lạng Sơn 

trong các cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc và công cuộc xây dựng đất nước. 

Nhân dịp Kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 

04/11/2021), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trân trọng đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn phối hợp tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ quốc gia về lịch sử 

hình thành và phát triển tỉnh Lạng Sơn trong khuôn khổ các hoạt động chào 

mừng lễ Kỷ niệm. 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước rất mong sớm nhận được sự quan tâm 

phối hợp và ý kiến phản hồi của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng; 

- Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn (để phối hợp); 

- TTLTQGIII (để thực hiện); 

- Lưu: VT, QLTL. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Thanh Tùng 

 

BỘ NỘI VỤ 

CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ 

NHÀ NƯỚC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /VTLTNN-QLTL  Hà Nội, ngày        tháng       năm 2021 
V/v đề nghị phối hợp tổ chức  

các hoạt động triển lãm tài liệu lưu trữ 
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