
  UBND TỈNH HÀ GIANG 

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /SNV-CCVTLT 

V/v phúc đáp ý kiến tham gia vào dự thảo 

Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu phông 

lưu trữ HĐND huyện, thành phố thuộc diện 

nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh 

 

Hà Giang, ngày      tháng 9 năm 2021       

 

Kính gửi: Thường trực HĐND thành phố Hà Giang. 

 

Sở Nội vụ nhận được Công văn số 217/HĐND-VP ngày 09 tháng 8 năm 

2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Giang về việc tham gia ý kiến vào dự 

thảo Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu phông lưu trữ HĐND huyện, thành phố 

thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử. Theo nội dung Công văn số 217/HĐND-

VP, Thường trực HĐND thành phố Hà Giang đề nghị đối với các chương trình, kế 

hoạch, báo cáo hằng năm của các Ban thuộc HĐND huyện, thành phố và chương 

trình, kế hoạch hằng năm của UBND huyện, thành phố không giao nộp vào Lưu trữ 

lịch sử tỉnh. Sở Nội vụ trân trọng cảm ơn ý kiến tham gia góp ý của Thường trực 

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Giang và xin phúc đáp như sau: 

Luật Lưu trữ quy định Lưu trữ lịch sử có nhiệm vụ tiếp nhận tài liệu có giá 

trị bảo quản vĩnh viễn của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu để lưu trữ. 

Theo Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy 

định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của 

các cơ quan tổ chức thì phông lưu trữ HĐND huyện, thành phố, các tài liệu là 

chương trình, kế hoạch, báo cáo hằng năm của các Ban thuộc HĐND huyện, thành 

phố và chương trình, kế hoạch hằng năm của UBND huyện, thành phố đều có thời 

hạn bảo quan là vĩnh viễn. Do vậy, việc xác định các chương trình, kế hoạch, báo 

cáo hằng năm của các Ban thuộc HĐND huyện, thành phố và chương trình, kế 

hoạch hằng năm của UBND huyện, thành phố tại phông lưu trữ HĐND huyện, 

thành phố thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh là nhằm thực hiện đúng quy 

định của pháp luật về lưu trữ. 

Sở Nội vụ phúc đáp để Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Giang rõ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc SNV; 

- PGĐ (đ/c Công); 

- Lãnh đạo Chi cục VTLT; 

- Lưu: VT, CCVTLT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Công 
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