
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SNV-CCVTLT 

    V/v góp ý dự thảo Quyết định 

của      UBND tỉnh về ban hành Quy chế 

    quản lý công tác văn thư, lưu trữ  

trên địa bàn tỉnh. 

       Vĩnh Phúc, ngày      tháng     năm 2020 

  
                            Kính gửi: 

                 - Văn phòng Đoàn  Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

       - Văn phòng HĐND tỉnh; 

   - Các  Sở, ban, ngành; 

       - UBND các huyện, thành  phố; 

       - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về 

việc triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về 

công tác văn thư và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3357/UBND-TH1 

ngày 08/5/2020 về việc xây dựng Quy chế công tác văn thư trên địa bàn tỉnh 

theo nội dung Nghị định số 30/2020/NĐ-CP. 

Để thống nhất việc quản lý công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh 

và phù hợp với các quy định của pháp luật, Sở Nội vụ xây dựng dự thảo 

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý công tác văn thư, lưu 

trữ trên địa bàn tỉnh thay thế Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 

08/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời để các nội dung của Quy chế phù hợp và đầy 

đủ theo đúng quy định của pháp luật, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của 

UBND tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; 

các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh góp ý vào nội dung dự thảo Quyết 

định trên (có dự thảo Quyết định gửi kèm). Các ý kiến góp ý gửi bằng văn bản về 

Sở Nội vụ trước ngày 16/9/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

 Sở Nội vụ trân trọng đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành 

phố và các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Chi cục VTLT;Website Sở; 

- Lưu: VT (55b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hoà 
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