
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, ngàytháng4 năm 2022 
V/v thống nhất đầu mối 

thực hiện giao nộp hồ sơ, tài liệu 

vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh 

 

 

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

  vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 06/7/2020của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc 

nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức thống nhất đầu mối giao nộp hồ 

sơ, tài liệu lưu trữ có giá trị bảo quản vĩnh viễn vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử 

tỉnh (trực thuộc Sở Nội vụ), cụ thể như sau: 

1. Đối với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh 

Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các cơ quan tương đương cấp sở (Quy 

định tại Mục II1, III, IV, VI2danh mục kèm theo Quyết định số 1263/QĐ-

UBND) là đầu mối thu thập, giao nộp hồ sơ, tài liệu của cơ quan, tổ chức liên 

quan và các đơn vị trực thuộc. 

2. Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 

- Tòa án nhân dân tỉnh là đầu mối thu thập, giao nộp hồ sơ, tài liệu của 

Tòa án nhân dân các huyện, thành phố. 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh là đầu mối thu thập, giao nộp hồ sơ, tài liệu 

của Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố. 

3. Cơ quan, tổ chức của Trung ương được tổ chức, hoạt động theo 

ngành dọc ở cấp tỉnh 

Các cơ quan, tổ chức của Trung ương được tổ chức, hoạt động theo ngành 

dọc ở cấp tỉnh (Quy định tại Mục VII, VIII, IX, X3danh mục kèm theo Quyết 

                                           
1 Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh (nay là Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh); 
2Văn phòng UBND tỉnh;Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Các cơ quan của tỉnh có chức 

năng quản lý nhà nước; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh. 
3Các cơ quan, tổ chức của Trung ương được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc ở cấp tỉnh; Các đơn vị 

thành viên của các Tập đoàn kinh tế Nhà nước, Tổng công ty Nhà nước được tổ chức, hoạt động ở cấp tỉnh; Các 

ngân hàng có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Các Doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập có 100% vốn nhà nước. 
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định số 1263/QĐ-UBND) là đầu mối thu thập, giao nộp hồ sơ, tài liệu của các 

đơn vị tổ chức, hoạt động ở cấp huyện, thành phố. 

4. Các tổ chức xã hội - nghề nghiệp tỉnh hoạt động bằng ngân sách 

nhà nước 

Các đơn vị có tên tại Mục XI, danh mục kèm theo Quyết định số 

1263/QĐ-UBND, theo chức năng, nhiệm vụ là đầu mối thu thập, giao nộp hồ sơ, 

tài liệu của cơ quan, tổ chức liên quan. 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố là đầu mối thu thập, giao nộp hồ 

sơ, tài liệu của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố.  

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức triển khai, thực hiện. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh, đề nghị phản ánh bằng văn 

bản về Sở Nội vụ để cùng thống nhất thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Luân 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Nội vụ; 

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

- Website Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, VP. 

 


		2022-04-02T15:16:21+0700


		2022-04-02T15:37:38+0700


		2022-04-02T15:37:38+0700


		2022-04-02T15:37:38+0700




