
 

 

SỞ NỘI VỤ TỈNH NAM ĐỊNH 

TRUNG TÂM LƯU TRỮ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:      /TTLT-NgV 

V/v giao nộp hồ sơ, tài liệu vào 

Trung tâm Lưu trữ 

Nam Định, ngày     tháng     năm 2021 

 

       Kính gửi:  

- UBND các huyện, thành phố; 

  - Các sở, ban, ngành;  

  - Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;  

- Các Tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;  

  - Các Doanh nghiệ p nhà nước thuộc tỉnh;  

- Các cơ quan, tổ chức của Trung ương được tổ 

chức, hoạt động theo ngành dọc trên địa bàn tỉnh. 

 

Căn cứ Luật Lưu trữ; Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ ngày 

11/11/2011; Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ về 

Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp; Quyết định số 

1474/QĐ-UBND ngày 12/17/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 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;  

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 của Luật Lưu trữ, trong thời hạn 10 

năm, kể từ năm công việc kết thúc, cơ quan, tổ chức thuộc Danh mục cơ quan, 

tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu có trách nhiệm nộp lưu tài liệu có giá trị 

bảo quản vĩnh viễn vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.  

Trung tâm Lưu trữ tỉnh đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc 

nguồn nộp lưu vào Lưu trữ Lịch sử tỉnh chuẩn bị các điều kiện theo hướng dẫn 

tại Công văn số 1607/SNV-VTLT ngày 3/8/2021 của Sở Nội vụ v/v hướng dẫn 

giao nộp, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ Lịch sử tỉnh gồm: 

1) Phân loại, lập hồ sơ, lựa chọn hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh 

viễn và thống kê thành Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu. 

2) Thành lập Hội đồng Xác định giá trị tài liệu của cơ quan, tổ chức xem 

xét, thông qua Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu và trình người đứng đầu cơ quan, 

tổ chức quyết định. 
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3) Gửi hồ sơ đề nghị Sở Nội vụ thẩm định (qua Trung tâm Lưu trữ tỉnh), 

hồ sơ gồm: Tờ trình (hoặc Công văn đề nghị nộp lưu); Quyết định thành lập Hội 

đồng Xác định giá trị tài liệu; Biên bản họp Hội đồng Xác định giá trị tài liệu;  

Mục lục hồ sơ, tài liêu nộp lưu. 

4) Hoàn thiện Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu sau khi có văn bản thẩm 

định của Sở Nội vụ. 

5) Lập Danh mục tài liệu có đóng dấu chỉ các mức độ mật (nếu có).  

6) Vận chuyển tài liệu đến Lưu trữ lịch sử tỉnh để giao nộp. 

7) Thực hiện giao nộp tài liệu:  

Thời gian giao nộp tài liệu lưu trữ vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh từ ngày 

1/10 đến ngày 31/12. Để việc giao nộp tài liệu được thuận tiện đề nghị các cơ 

quan, tổ chức thống nhất trước với Trung tâm Lưu trữ tỉnh về thời gian giao nộp 

cụ thể của cơ quan, tổ chức mình. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức 

phản ánh về Trung tâm Lưu trữ, đường Trần Thánh Tông, Phường Thống Nhất, 

TP Nam Định ( Điện thoại: 0915312570 – Đ/c Trung) để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, NgV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thu Hương 
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