
 

 
   UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /SNV-VP 

 

       Lạng  Sơn, ngày      tháng 5  năm 2020 
 

V/v triển khai thưc̣ hiêṇ 

Thông tư số 01/2020/TT-BNV 

ngày 16/4/2020 của Bô ̣Nôị vụ 

                      

 

   Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức thuôc̣ nguồn nộp lưu hồ sơ tài 

liêụ vào Lưu trữ lịch sử tỉnh. 

 

Ngày 16/4/2020, Bô ̣ trưởng Bộ Nội vu ̣ ban hành Thông tư số 

01/2020/TT-BNV về viêc̣ baĩ bỏ 03 văn bản quy phaṃ pháp luâṭ do Bô ̣

trưởng Bô ̣Nôị vu ̣ban hành (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2020), cu ̣

thể như sau: 

1. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. 

2. Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào 

Lưu trữ cơ quan. 

3. Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công 

tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong 

quá trình xử lý công việc của cơ quan, tổ chức. 

Các nội dung hướng dẫn tại 03 Thông tư nêu trên đã được quy định cụ 

thể tại Nghi ̣điṇh số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư. 

Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan, tổ chức thuôc̣ nguồn nôp̣ lưu 

đươc̣ biết và thống nhất triển khai, thưc̣ hiêṇ theo đúng quy điṇh. 

(Thông số 01/2020/TT-BNV đươc̣ đăng tải trên Trang thông tin điện tử 

Sở Nội vụ, tại địa chỉ http://sonv.langson.gov.vn/ mục văn thư, lưu trữ)./. 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - LĐ Sở NV; 

 - Các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; 

- Trang TTĐT sở; 

 - Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Hoàng Thi ̣ Luân 

 


		2020-05-05T09:14:01+0700


		2020-05-05T09:14:01+0700


		2020-05-05T09:14:01+0700


		2020-05-05T09:19:51+0700




