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NGHỊ QUYẾT  

Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

thuộc lĩnh vực hoạt động lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG  

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ .. 
 

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;  

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;   

Xét Tờ trình số..../TTr-UBND ngày... tháng ... năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước thuộc lĩnh vực hoạt động lưu trữ trên địa bàn tỉnh và ý kiến thảo luận của đại 

biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
 

 Điều 1. Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước thuộc lĩnh vực hoạt động lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng gồm: 

- Dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ   

- Dịch vụ giải mật tài liệu lưu trữ    

- Dịch vụ tu bổ, phục chế và bảo hiểm tài liệu lưu trữ 

- Dịch vụ triển lãm, trưng bày tài liệu lưu trữ 

- Dịch vụ số hóa tài liệu lưu trữ 

- Dịch vụ bảo quản tài liệu lưu trữ  

Điều 2. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước quy 

định tại Điều 1 của Nghị quyết là căn cứ để Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc 

phân cấp cho cơ quan, đơn vị và địa phương lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung 

ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực hoạt động lưu trữ theo hình thức giao 

nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định của pháp luật.  

DỰ THẢO 



Điều 3. Sở Nội vụ chỉ đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức cung cấp dịch 

vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ tại đơn vị theo đúng quy 

định của pháp luật hiện hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài 

chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng Khóa X, kỳ họp 

thứ ... thông qua ngày ...tháng ... năm 2022 và có hiệu lực từ ngày ... tháng ... năm 

2022./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; 

- TT. TU, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ban ngành tỉnh; 

- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
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