
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ NỘI VỤ 

Số:       /SNV-VTLT 

V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo 

Quy định công tác văn thư, lưu 

trữ trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sóc Trăng, ngày       tháng 10 năm 2020 
 

 

         

            Kính gửi:  

- Các Sở Ban ngành, các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Các Hội đặc thù có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh; 

- Doanh nghiệp Nhà nước cấp tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã và thành phố, 

                                                          tỉnh Sóc Trăng. 

 

Được sự chấp thuận của của đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại Công văn số 1483/VP-HC ngày 08/4/2020 

của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020. 

Sở Nội vụ dự thảo Quyết định về ban hành Quy định công tác văn thư, lưu 

trữ trên địa bàn tỉnh để thay thế Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 

22/8/2013 của UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định về công tác văn thư, 

lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 

18/11/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo 

Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của UBND tỉnh Sóc Trăng.  

(Đính kèm dự thảo Quyết định) 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị góp ý dự thảo nêu trên, đồng thời gửi về Sở 

Nội vụ trước ngày 30/10/2020 để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, sau thời 

gian nêu trên, nếu các cơ quan, đơn vị không có ý kiến phản hồi xem như thống 

nhất với dự thảo. 

Sở Nội vụ rất mong nhận được sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận:                                                                                            
- Như trên;                                                                      
- Lưu: VT, CCVTLT. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thị Lệ Thùy 
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