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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ QUÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ QUÝ

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

Số: 02/2015/Qð-UBND

Phú Quý, ngày 05 tháng 3 năm 2015

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế về công tác văn thư,
lưu trữ Nhà nước huyện Phú Quý
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ QUÝ
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 ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ vào Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội;
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 110/2004/Nð-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công
tác văn thư và Nghị ñịnh số 09/2010/Nð-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ về sửa
ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 110/2004/Nð-CP của Chính phủ về công
tác văn thư;
Căn cứ Nghị ñịnh số 58/2001/Nð-CP ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ
về quản lý và sử dụng con dấu và 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;
Căn cứ Nghị ñịnh số 33/2002/Nð-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về
hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;
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 hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan;

