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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Lạng Sơn,  ngày  12  tháng 10 năm  2017 

QU ẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định v  hoạt động lưu trữ, quản lý  

công tác lưu trữ và hồ sơ, tài liệu lưu trữ tỉnh Lạng Sơn 

 

 

   BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; 

Căn cứ Th ng tư số      1  TT- N  ngày    tháng 11 năm   1  của 

 ộ Nội v  hư ng   n qu n    văn   n,  ập h  sơ và nộp  ưu h  sơ, tài  i u vào 

 ưu trữ cơ quan; 

Căn cứ Th ng tư số  9 2013/TT- N  ngày 31 ngày 10 tháng   13 của 

 ộ Nội v  Quy định chế độ  áo cáo thống kê c ng tác văn thư,  ưu trữ và tài 

 i u  ưu trữ; 

Căn cứ Th ng tư số  9   1  TT- N  ngày  1 tháng 10 năm   1  của 

 ộ Nội v  hư ng   n về qu n    chứng ch  hành nghề  ưu trữ và hoạt động 

 ịch v   ưu trữ; 

Căn cứ Th ng tư số 1    1  TT- N  ngày    tháng 11 năm   1  của 

 ộ Nội v  hư ng   n giao, nhận tài  i u  ưu trữ vào  ưu trữ  ịch s  các c p; 

Căn cứ Th ng tư số 17   1  TT- N  ngày    tháng 11 năm   1  của 

 ộ Nội v  hư ng   n xác định cơ quan, tổ chức thuộc ngu n nộp  ưu tài  i u 

vào Lưu trữ  ịch s  các c p; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội v  tại Tờ trình số 386/TTr-SN  ngày 

06  tháng 10  năm 2017. 

 

QU ẾT ĐỊNH: 

 

Đi u 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định v  hoạt động lưu 

trữ, quản lý công tác lưu trữ và hồ sơ, tài liệu lưu trữ tỉnh Lạng Sơn. 

Đi u 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 10 năm 

2017, thay thế Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 18 tháng   năm 2007 

của  y  an nh n   n tỉnh Lạng Sơn  an hành Quy định quản lý công tác lưu 

trữ và hồ sơ, tài liệu lưu trữ tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 1 /2011/QĐ-
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UBND ngày 02 tháng 9 năm 2011 của  y  an nh n   n tỉnh Lạng Sơn v  

việc sửa đổi,  ổ sung một số đi u của Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND 

ngày 1  tháng   năm 2007 của  y  an nh n   n tỉnh Lạng Sơn  an hành Quy 

định quản lý công tác lưu trữ và hồ sơ, tài liệu lưu trữ tỉnh Lạng Sơn. 

Đi u 3. Chánh Văn phòng  y  an nh n   n tỉnh, Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, tổ ch c li n quan, Chủ tịch  y ban 

nh n   n các huyện, thành phố và cá nh n có li n quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận : 
- Như Đi u 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Nội vụ; 

- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp); 

- Cục VT-LT nhà nước; 

- TT Tỉnh uỷ;             

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

-  y  an MTTQVN tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH tỉnh; VP HĐND tỉnh; 

- Các cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh; 

- Cơ quan, tổ ch c thuộc nguồn nộp lưu tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Công  áo tỉnh, Báo Lạng Sơn; 

-  PCVP, các Phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, NC (BMB). 

TM.    BAN NHÂN DÂN 

CH  TỊCH 

 

 

 

 

 
 
 

 

Phạm Ngọc Thưởng 

 

 


