
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng  4  năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc giải thể Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ Quy 

định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; 

Căn cứ Quy t định số 62/2018/QĐ-U N  ngày 05/12/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh  an hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và 

cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quy t định số 04/2016/QĐ-U N  ngày 20/01/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn; Quy t định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 

16/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi Điều 4, Quy t định 

số 04/2016/QĐ-U N  ngày 20/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 105/TTr-SNV ngày 17 

tháng 3 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Giải thể Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. Chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ 

trên địa bàn tỉnh của Chi cục Văn thư - Lưu trữ sau khi giải thể về Sở Nội vụ thực 

hiện; chuyển chức năng, nhiệm vụ về hoạt động sự nghiệp lưu trữ về Trung tâm 

Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ thực hiện. 

Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm thực hiện sắp xếp, bố trí về tổ chức, bộ 

máy, biên chế, tài chính, tài sản của Chi cục Văn thư - Lưu trữ theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Nội vụ;  

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các Phòng: TH, KG-VX, HC-QT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, NC(HXĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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