
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VŨ QUANG 
 

 Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

             Vũ Quang, ngày        tháng   7  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục hồ sơ, tài liệu năm 2022 Cơ quan  

UBND huyện Vũ Quang  
 
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

 

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011; 

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ quy 

định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biên trong hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức; 

Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ về việc 

hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ 

quan;  

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện. 
 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hồ sơ, tài liệu năm 

2022 của Cơ quan Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.  

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng các phòng, ban, đơn vị 

trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Sở Nội vụ; 

- Chi Cục Văn thư, lưu trữ tỉnh; 

- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc 

UBND huyện; 

- Lưu: VT, UBND.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Phan Hồng Yến 
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