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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÔ HỎ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phức 

Sô: /QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chỉ Minh, ngày.d.ĩ tháng 12 năm 20 ỉ 4 

^ r r QUYẾT ĐỊNH 
về bãi bỏ Quyết định số 93/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2010 

của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quv chế Cmẫu) 
công tác văn thư, lưu trữ cơ quan 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CH! MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 
tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 20 ỉ 1; 

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của 
Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư' số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng Ị 1 năm 2012 của Bộ 
Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lun 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; 

^ Căn cứ Quyết định số 5068/QĐ-UBND ĩìgàv 15 thánẹ 10 năm 2014 của 
Úy ban nhân dân Thành phố về việc công bố kết quả hệ thống hỏa văn bản quy 
phạm pháp luật kỳ đầu đối với văn bản quy phạm, pháp luật do Hội đồng nhân 
dân, ủy ban nhân dân Thành phố ban hành (trong kỳ hệ thống hóa 31 tháng 12 
năm 2013); ~ 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trinh số 1094/TTr-SNV ngày 
27 tháng 11 năm 2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1Nay bãi bỏ Quyết định số 93/2010/QĐ-UBN p ngày 31 tháng 12 
năm 2010 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Miĩìli về ban hànli Quy chế 
(mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan. 

Điều 2. Việc xây dụng, ban hành và triển khai thực hiện Quy chế công tác 
văn thư, lưu trữ tạí các cơ quan, tổ chức thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 
04/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn xây 
dựng Quy chế công tác vãn thư, lưu trữ của các cơ quan, tố chức. 



Điều 3. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, 
kiểm tra việc xây dụng, ban hành và thực hiện Quy chế công tác văn thư, lưu ừữ 
tại các cơ quan, tổ chức theo quy định tại Thòng tư số 04/20 Ị 3/TT-RNV. 

Điều 4, Ọuyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, 

Điều 5. Chánh Văn phòng ủy ban nhàn dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội 
vụ, Thủ trường các Sở, ban, ngành Thành phố, Thủ trưởng các cơ quan thuộc 
nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố và Chủ tịch ủy ban nhân dân các 
quận, huyện chịu trách nMệm thi hành Quyết định này./. 

• Như Điều 5; 
- Bộ Nội vụ; 
• Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước; 
• Thường trực Thành ủy; 
• Thường trựe HĐND. TP; 
• TTƯB: CT, các PCT; 
• Sở Nội vụ (4h); Sở Tư pháp; 
- ủy ban nhân dân các quận, huyện; 
- Chi cục Văn thư - í .ưu trữ - SNV (3b); 
- VPIJB: Các PVP; ' 
- Các Phòng CV; TTCB; 
• Lưu: VT, (VX-Nh) H. 4ĨĨ  
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