
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:         /QĐ-SKHCN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng  5  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế công tác Văn thư, Lưu trữ  

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 

 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

 

Căn cứ Luật lưu trữ số 01/2011/QH13 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 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về 

quản lý và sử dụng con dấu; 

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về 

công tác văn thư; 

Căn cứ Thông tư 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ  hướng 

dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên 

chức; 

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 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; 

Căn cứ Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức; 

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

tỉnh Quy định về hoạt động lưu trữ, quản lý công tác lưu trữ và hồ sơ, tài liệu lưu 

trữ tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công tác Văn thư, Lưu 

trữ của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 219/QĐ-SKHCN ngày 31/12/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ 

về việc ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế công tác Văn thư, Lưu trữ của Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn của Sở, Chi 

cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Giám đốc Trung tâm ứng 

dụng, phát triển khoa học – công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm, công 

chức, viên chức và người lao động trong cơ quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP (LGB). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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