CÔNG BÁO/Số 39+40/Ngày 10-3-2015

35

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/2015/Qð-UBND

Cần Thơ, ngày 06 tháng 3 năm 2015

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Luật Lưu trữ năm 2011;
Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2013/Nð-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Lưu trữ;
Căn cứ Nghị ñịnh số 58/2001/Nð-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Chính
phủ về quản lý và sử dụng con dấu;
Căn cứ Nghị ñịnh số 31/2009/Nð-CP ngày 01 tháng 4 năm 2009 của Chính
phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 58/2001/Nð-CP ngày 24 tháng 8
năm 2001 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ
hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan;
Căn cứ Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội
vụ hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
trên ñịa bàn thành phố Cần Thơ.

