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UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ NỘI VỤ 

Số: 368 /SNV-VTLT 

V/v triển khai thực hiện  

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP  

của Chính phủ về công tác văn thư 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thừa Thiên Huế, ngày 10  tháng 4  năm 2020 
 

 

                  

                    Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành và tổ chức thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; 

- Các tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh; 

- Doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh; 

- Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn. 

 Thực hiện Công văn số 2608/UBND-TTr ngày 31 tháng 3 năm 2020 của 
UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 
tháng 3 năm 2020 của Chính Phủ về công tác văn thư (Nghị định này có hiệu lực 
kể từ ngày 05/3/2020 và đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và 
trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và các trang báo điện tử liên quan).   

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội 
dung như sau: 

 1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển 
khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động thuộc phạm vi quản lý để thực hiện. 

2.Thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, 
đơn vị, địa phương đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị 
và địa phương liên hệ với Sở Nội vụ (qua Chi cục Văn thư - Lưu trữ, số 16 Lê 
Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, điện thoại: 02343.846924) để được 
hướng dẫn cụ thể./. 

Nơi nhận :                                                                        
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Chi cục Văn thư – Lưu trữ; 

- Lưu: VT,VTLT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Lương 
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