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Nam Định, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức  

thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Nam Định 
  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

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

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

công tác văn thư; 

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

chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1401/TTr-SNV ngày 

05/7/2021 về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp 

lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Nam Định. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài 

liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Nam Định (có phụ lục kèm theo). 

 Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo Trung tâm Lưu trữ tỉnh tổ chức 

hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý và thu nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh 

(bao gồm tài liệu giấy và một số loại hình tài liệu như băng, đĩa, tài liệu ghi âm, 

ghi hình...) để bảo quản và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu theo quy định. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 1934/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam 

Định về việc ban hành danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài 

liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Nam Định. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, 

Giám đốc Trung tâm Lưu trữ tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn 

nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cục VT&LT Nhà nước – Bộ Nội vụ; 

- Lưu: VP1, VP8. 

 

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Lê Đoài 
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