
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ NỘI VỤ 

Số:         /SNV-QLVTLT 

V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo 

Quyết định bãi bỏ các quy định về công 

tác văn thư tại Quy chế ban hành kèm 

theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND 

ngày 14/02/2014 của UBND tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Bình, ngày       tháng 3 năm 2021 

    

  nh g i   

- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; 

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

- Các hội, doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 14 tháng 02 năm 2014, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban 

hành Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế công tác văn thư, 

lưu trữ tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên đến nay, nội dung của Quy chế này không 

còn phù hợp với quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 

năm 2020 của Ch nh phủ về công tác văn thư. 

Để kịp thời x  lý các văn bản quy phạm pháp luật được rà soát trong năm 

2020 theo ý kiến chỉ đạo của đồng ch  Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

3196/VPUBND-NC ngày 10/9/2020, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành 

văn bản bãi bỏ quy định về công  tác văn thư tại Quy chế công tác văn thư, lưu 

trữ tỉnh Quảng Bình. Đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan trung 

ương đóng trên địa bàn tỉnh, các hội, doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh 

và UBND cấp huyện tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định nói trên. 

Dự thảo văn bản g i kèm Công văn này và được đăng tải trên Trang thông 

tin điện t  của Sở Nội vụ tại địa chỉ  http://snv.quangbinh.gov.vn, mục văn thư, 

lưu trữ. Ý kiến góp ý g i về Sở Nội vụ trước ngày 16/4/2021. Đến thời hạn nêu 

trên, các cơ quan không có ý kiến tham gia xem như thống nhất với dự thảo. 

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, QLVTLT. 
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