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Nam Định, ngày       tháng      năm 2022 

                    

   Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố Nam Định. 

    

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 02/12/2021 của HĐND tỉnh về 

việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước 

thuộc lĩnh vực Lưu trữ tỉnh Nam Định. 

Căn cứ Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND 

tỉnh Nam Định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Nội vụ tỉnh Nam Định; Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 478/VP8-UBND ngày 06/7/2022 

về việc giao xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh; Sở Nội vụ dự thảo 

Tờ trình của Sở, Quyết định của UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ 

thuật đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực 

Lưu trữ tỉnh Nam Định với các nội dung sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh: 

Định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Nam Định 

quy định mức hao phí tối đa về nhân công và nguyên vật liệu đối với các dịch vụ 

sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn 

tỉnh Nam Định bao gồm: Chỉnh lý tài liệu giấy; Vệ sinh kho bảo quản tài liệu 

lưu trữ; Vệ sinh tài liệu lưu trữ; Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng; Xử lý tài 

liệu hết giá trị; Số hóa tài liệu lưu trữ không thuộc Danh mục Bí mật Nhà nước.  

2. Đối tượng áp dụng: 

 Các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức kinh tế sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện các dịch vụ công thuộc 

lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Nam Định (các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn 

nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh). 
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 Các cơ quan, tổ chức khác thuộc phạm vi tỉnh Nam Định quản lý không 

sử dụng ngân sách nhà nước có thể áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc 

lĩnh vực Lưu trữ. 

 3. Định mức kinh tế kỹ thuật thuộc lĩnh vực Lưu trữ: 

Các cơ quan, tổ chức áp dụng 100% định mức thành phần hao phí nhân 

công, hao phí nguyên vật liệu quy định tại các Thông tư: 

Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Bộ Nội vụ 

quy định định mức Kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy;  

Thông tư số 15/2011/TT-BNV ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nội vụ 

quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ  và Vệ 

sinh tài liệu lưu trữ nền giấy; 

Thông tư số 10/2012/TT-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ 

quy định định mức Kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị; 

Thông tư số  08/2012/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ 

quy định định mức Kinh tế - kỹ thuật Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của 

một phông lưu trữ và Phục vụ độc giả tại Phòng đọc; 

Thông tư số  04/2014/TT-BNV ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Bộ Nội vụ 

quy định định mức Kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ. 

Sở Nôi vụ trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến vào Dự 

thảo Tờ trình, Quyết định ban hành định mức KTKT đối với dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ tỉnh Nam Định.  

(Sở Nội vụ gửi kèm dự thảo Tờ trình, Quyết định ) 

Sở Nội vụ trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các đ/c Lãnh đạo Sở Nội vụ; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, VTLT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Thị Thúy Hiền 
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