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^ QUYỂT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2011 
của Uy ban nhân dân quận ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của 

các cơ quan, tổ chức thuộc quận Gò vấp 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

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 2011; 

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/ƯBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 
của Uy ban Thường vụ Ọuốc hội khóa XII về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn 
của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
và quy định nhiệm vụ, quỵền hạn, tổ chức bộ máy của ủy ban nhân dân huyện, 
quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; 

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; 

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 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của 
Chính phủ quý định tổ chực các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân 
huyện, quậĩiv, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ 
trưởng 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 
trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ 
quan, tổ chức; 

Căn cứ Quyết đựứi sơ 5068/QĐ-ƯBND ngày 15 tháng 10 năm 2014 của 
ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy 
phạm pháp luật kỳ đầu đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đông nhân 
dân, ủy ban nhân dân Thành phố ban hành (trong kỳ hệ thông hóa 31 tháng 12 
năm 2Ọ13); 

Căn cứ Quyết định số Ố185/QĐ-UBND ngày 17 tlìáng 12 Ịiăm 2014 của 
ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 93/2010/QĐ-ƯBND ngàỵ 
31 tháng 12 năm 2010 của ủy ban nhãn dân -Thành phổ về ban hành Quy cliế 
(Mau) công tác văn ihuv lưu trữ cơ quan; 



Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình sốổS^/TTr-PNV ngày 
29 tháng 9 năm 2015, 

QƯYÉT ĐỊNH: 
Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 

năm 2011 của ủy ban nhân dân quận ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ 
của các cơ quan, tổ chức thuộc quận Gò vấp. 

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

Điều 3, Giao Trưởng phòng Nội vụ chịu trách nhiệm triển khai, 
dẫn, kiêm tra việc xây dựng, ban hành và thực hiện Quy chế công tác văn thư, 
lưu trữ tại các CO' quan, tổ chức theo quy định tại Thông tư số 04/2013/TT-BNV 
ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ3 

Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc quận và Chủ 
tịch Uy ban nhân dân 16 phường; các cơ quan, tô chức và cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./-rỉíMJ"~ 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5 (để thực hiện); 
- Ông Lê Hoàng Quân - CT UBND TP 
-Văn phòng UBNDTP; 
- Sở Nội vụ; Chi cục VTLT; 
- Sỏ- Tư pháp: P.KTraVB; 
- Công báo Thành phố; 
- Thưòxig trực Quận ủy; 
- UBND quận: CT và các PCT; J 
- Website quận (để dăng công khai); 
- Lưu: VT, PNV-VTLT (AN). 
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