
TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định định mức kinh 

tế - kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà 

nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ tỉnh Nam Định  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; Luật Lưu trữ năm 2011; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 

tháng 6 năm 2015;  

Sở Nội vụ trình UBND tỉnh đề nghị ban hành Quyết định định mức kinh 

tế - kỹ thuật đối với các 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. Căn cứ pháp lý  

- Về thẩm quyền ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước: 

Căn cứ Khoản 2 Điều 37 Chương V Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 

21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công lập quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: “Ban hành, sửa đổi, bổ sung định 

mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) làm cơ sở ban hành đơn giá, 

giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp 

luật về giá và quy định của pháp luật khác có liên quan để làm cơ sở giao nhiệm 

vụ đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại 

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ”.  

- Về nội dung:  

Căn cứ các Thông tư của Bộ Nội vụ và Bộ Tài Chính quy định định mức 

kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ công thuộc lĩnh vực Lưu trữ: 

+ 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; 
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+ 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 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  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; 

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 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;  

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. 

2. Cơ sở thực tiễn 

Việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật tạo điều kiện cho các đơn vị sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Lưu trữ từng bước tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài 

chính; đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện, thiết lập môi trường hoạt động bình 

đẳng, cạnh tranh cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia 

cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực Lưu trữ.  

Ngoài ra, việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là căn cứ để cấp có thẩm 

quyền quy định giá dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực Lưu trữ, căn cứ để giao 

nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước. 

Do đó việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ tỉnh Nam Định phù hợp với tình 

hình thực tiễn là một yêu cầu cấp thiết. 

3. Các bước tiến hành xây dựng văn bản 

Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Quyết định của UBND quy 

định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Nam Định đã thực hiện các 

nội dung: 

- Đề nghị xây dựng dự thảo Quyết định 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 trên địa bàn tỉnh Nam Định tại Tờ trình số 1128/TTr-SNV ngày 

16/6/2022. UBND tỉnh giao Sở nội vụ xây dựng dự thảo Quyết định tại văn bản 
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số 478/VP8-UBND ngày 06/7/2022. Trong quá trình xây dựng dự thảo Quyết 

định, cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo xin ý kiến của các sở, ngành, UBND các 

huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan và đăng tải toàn văn dự 

thảo trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

- Sở Nội vụ tổng hợp các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị. 

- Sở Nội vụ gửi hồ sơ đề nghị Sở Tư pháp có Báo cáo thẩm định. 

- Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định ban 

hành. 

4. Nội dung dự thảo văn bản 

Dự thảo Quyết định gồm 3 Điều: 

- Điều 1. Quy định về Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

- Điều 2. Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp 

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

- Điều 3. Quy định về Hiệu lực thi hành. 

- Điều 4. Cơ quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định. 

Sở Nội vụ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận 
- Như trên; 

- Các đ/c Lãnh đạo sở; 

- Lưu: VT, VTLT (Hu: 02b). 
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