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CÔNG BÁO/Số 09+10/ Ngày 25-07-2009
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
_______________________

Số:18/2009/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________________

ðà Nẵng, ngày 10 tháng 7 năm 2009

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế Quản lý công tác văn thư, lưu trữ
của thành phố ðà Nẵng
________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000;
Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia ngày 04 tháng 4 năm 2001;
Căn cứ Nghị ñịnh số 58/2001/Nð-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ
về quản lý và sử dụng con dấu; Nghị ñịnh số 31/2009/Nð-CP ngày 01 tháng 4 năm
2009 của Chính phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 58/2001/NðCP;
Căn cứ Nghị ñịnh số 110/2004/Nð-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính
phủ về công tác văn thư;
Căn cứ Nghị ñịnh số 111/2004/Nð-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính
phủ về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ thành phố ðà Nẵng,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế Quản lý công tác văn thư,
lưu trữ của thành phố ðà Nẵng.
ðiều 2. Giám ñốc Sở Nội vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn và
kiểm tra việc thực hiện Quyết ñịnh này.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế
Quyết ñịnh số 01/1999/Qð-UB ngày 02 tháng 01 năm 1999 của UBND thành phố
Ban hành bản Quy ñịnh về công tác quản lý hồ sơ tài liệu lưu trữ của thành phố ðà
Nẵng.
ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám ñốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng
các cơ quan chuyên môn, ñơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND

