
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN CAO LỘC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số:        /UBND-NV Cao Lộc, ngày         tháng 7 năm 2021 

 
V/v chuẩn bị nộp lưu Tài liệu  

     vào Lưu trữ lịch sử tỉnh 

 

 

    Kính gửi:  

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Tài nguyên và Môi trường;  

  Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Nội vụ; Kinh tế -  

  Hạ tầng. 

 

Căn cứ văn bản số 501/SNV-CCVTLT ngày 27/5/2016 của Sở Nội vụ về 

việc hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 24/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; Kế hoạch số 113/KH-SNV ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Sở Nội vụ 

về việc thu thập tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ năm 2021; 

văn bản số 803/SNV-TTLTLS ngày 08/7/2021 của Sở Nội vụ về việc thống nhất 

giao, nhận tài liệu vào Lưu trữ lịch sử năm 2021; 

Căn cứ Biên bản thống nhất việc nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh 

năm 2021 giữa Sở Nội vụ, Trung tâm lưu trữ lịch sử và UBND huyện Cao Lộc, 

để việc nộp lưu được thực hiện theo đúng kế hoạch, UBND huyện yêu cầu Văn 

phòng HĐND và UBND  huyện, các phòng: Tài chính Kế hoạch; Tài nguyên và 

Môi trường; Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Nội vụ; Kinh tế - Hạ 

tầng thực hiện các nội dung sau: 

1. Văn phòng HĐND và UBND  huyện: 

- Bố trí công chức Văn thư đóng dấu toàn bộ các văn bản chưa được đóng 

dấu tại kho Lưu trữ. 

- Bổ sung đầy đủ các văn bản còn thiếu trong các hồ sơ tập lưu, biên mục 

lại các cặp hộp tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn (sau khi bổ sung các văn 

bản còn thiếu). 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ bố trí phương tiện vận chuyển các tài liệu 

thuộc danh mục tài liệu nộp lưu nộp về Lưu trữ tỉnh đảm bảo thời gian quy định. 

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 22/7/2021. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- Phối hợp với đơn vị chỉnh lý tài liệu Phông tài liệu của Phòng, bổ sung 

thông tin về ngày tháng bắt đầu - kết thúc đối với các hồ sơ; biên mục tài liệu 

bên trong đối với các hồ sơ chưa biên mục; Đề nghị đơn vị chỉnh lý tài liệu cung 
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cấp bản mềm mục lục hồ sơ thời hạn bảo quản vĩnh viễn Phông tài liệu Phòng 

Tài nguyên và Môi trường gửi về hòm thư: letan1975ls@gmail.com để Phòng 

Nội vụ tổng hợp chung vào danh mục hồ sơ của huyện gửi về Trung tâm lưu trữ 

lịch sử tỉnh theo quy định. 

- Nộp các tài liệu thuộc danh mục nộp lưu vào lưu trữ tỉnh (sau khi đã 

hoàn thiện các công việc ở trên) về UBND huyện (qua phòng Nội vụ). 

- Thống kê tài liệu loại sau chỉnh lý (theo báo cáo tổng kết công tác chỉnh 

lý), trình UBND huyện để thực hiện tiêu hủy theo quy định. 

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 22/7/2021. 

3. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc: 

- Cung cấp bản mềm mục lục hồ sơ thời hạn bảo quản vĩnh viễn Phông tài 

liệu của Phòng gửi về hòm thư: letan1975ls@gmail.com để Phòng Nội vụ tổng 

hợp chung vào danh mục hồ sơ của huyện gửi về Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh 

theo quy định. 

- Nộp các tài liệu thuộc danh mục nộp lưu vào lưu trữ tỉnh về UBND 

huyện (qua phòng Nội vụ). 

- Thống kê tài liệu loại sau chỉnh lý (theo báo cáo tổng kết công tác chỉnh 

lý), trình UBND huyện để thực hiện tiêu hủy theo quy định. 

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 22/7/2021. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Cung cấp bản mềm mục lục hồ sơ thời hạn bảo quản vĩnh viễn Phông tài 

liệu của Phòng gửi về hòm thư: letan1975ls@gmail.com để Phòng Nội vụ tổng 

hợp chung vào danh mục hồ sơ của huyện gửi về Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh 

theo quy định. 

- Giao nộp các tài liệu thuộc danh mục nộp lưu vào lưu trữ tỉnh về UBND 

huyện (qua phòng Nội vụ). 

- Thống kê tài liệu loại sau chỉnh lý (theo báo cáo tổng kết công tác chỉnh 

lý) trình UBND huyện để thực hiện tiêu hủy theo quy định. 

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 22/7/2021. 

5. Phòng Kinh tế Hạ tầng 

- Hoàn thiện việc đóng dấu, ghi số các tài liệu thuộc danh mục nộp lưu 

vào lưu trữ tỉnh. 

- Giao nộp các tài liệu thuộc danh mục nộp lưu vào lưu trữ tỉnh về UBND 

huyện (qua phòng Nội vụ). 

- Thống kê tài liệu loại sau chỉnh lý (theo báo cáo tổng kết công tác chỉnh 

lý) trình UBND huyện để thực hiện tiêu hủy theo quy định. 

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 22/7/2021. 
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6. Phòng Nội vụ 

- Đôn đốc các phòng có tài liệu nộp lưu hoàn thiện hồ sơ, tài liệu. 

- Hướng dẫn nghiệp vụ đối với các phòng có tài liệu nộp lưu. 

- Tham mưu văn bản kèm mục lục hồ sơ tài liệu đề nghị Lưu trữ lịch sử 

tỉnh kiểm tra, thẩm định. 

- Hoàn thiện hồ sơ, tài liệu nộp lưu sau khi có văn bản thẩm định của lưu 

trữ lịch sử tỉnh. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, các phòng có tài liệu 

nộp lưu bàn giao hồ sơ về Trung tâm tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định. 

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 29/7/2021. 

UBND huyện yêu cầu Văn phòng HĐND và UBND huyện, các phòng có 

tài liệu nộp lưu khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- - CT, PCT UBND huyện; 

- - Phòng Nội vụ; 

- - Lưu: VT, NV 

 

 TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

  Hứa Anh Tuấn 
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