
ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

  Số:           /QĐ-UBND        Lạng Sơn, ngày        tháng  6  năm 2022 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung 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  

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011; 

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ 

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

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào 

Lưu trữ lịch sử các cấp; Quyết định số 135/QĐ-BNV ngày 06/3/2015 của Bộ Nội 

vụ Về việc đính chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội 

vụ; 

Căn cứ Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về hoạt động lưu trữ, quản lý công tác 

lưu trữ và hồ sơ, tài liệu lưu trữ tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 304/TTr-SNV ngày 

22/6/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Mục II. Cơ quan tương đương cấp sở, ngành 

tại 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 được ban hành kèm theo Quyết định số 

1263/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh như sau: 

TT Tên cơ quan lưu trữ Ghi chú 

II Cơ quan tương đương cấp sở, ngành  
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TT Tên cơ quan lưu trữ Ghi chú 

1  
Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ 

quan, tổ chức nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn 

Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và các cơ 

quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;            

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Trung tâm LTLS, Sở Nội vụ; 

- PCVP UBND tỉnh; 

- Các phòng: THNC, KGVX, HCQT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC(LTH). 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

    

Dương Xuân Huyên 
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