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TỜ TRÌNH  

Về việc 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 

 

 

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng  
 

Thực hiện quy định tại 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. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thống 

nhất ban hành Nghị quyết về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động lưu trữ trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:  

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Ngày 21 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết 

định số 1191/QĐ-UBND về 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. Trên cơ sở 

quy định của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định 

cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 

10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 

trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.  

Tuy nhiên, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính 

phủ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2021 bãi bỏ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP 

và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP. Theo quy định hiện hành, việc 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 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

xem xét thông qua Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

thuộc lĩnh vực hoạt động lưu trữ trên địa bàn tỉnh làm 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. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO 

1. Mục đích 

Triển khai chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với 

lĩnh vực lưu trữ góp phần bảo quản an toàn và phát huy tốt giá trị tài liệu lưu trữ của 

tỉnh đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới. 

DỰ THẢO 



Tạo điều kiện cho tỉnh thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ theo quy định tại Quyết định 

số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 

Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025”. 

2. Quan điểm chỉ đạo 

Xây dựng dự thảo 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 đảm bảo 

đúng quy trình, quy định phù hợp với nguồn lực của tỉnh về phát triển lĩnh vực lưu 

trữ. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

Thực hiện quy định của Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011 và Công 

văn số 4666/STC-NS ngày 21/10/2021 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng 

về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của 

Chính phủ. Sở Nội vụ chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo 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; tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về nội dung dự thảo 

Nghị quyết. 

Trên cơ sở nội dung đóng góp của các cơ quan và các địa phương, Sở Nội vụ 

tiếp thu, giải trình hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp xem xét thảo luận tập thể và thống 

nhất trình Hội đồng nhân dân tỉnh nội dung dự thảo Nghị quyết Danh mục dịch vụ 

sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động lưu trữ trên 

địa bàn tỉnh. 

IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO   

1. Bố cục: Nội dung dự thảo Nghị quyết gồm 4 Điều. 

2. Nội dung chủ yếu: 

a) Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh 

vực hoạt động lưu trữ trên địa bàn tỉnh 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  

b) Đối tượng áp dụng:  

Các tổ chức, cá nhân cung cấp các dịch vụ lưu trữ; các cơ quan, đơn vị và địa 

phương trong tỉnh sử dụng dịch vụ lưu trữ có sử dụng ngân sách nhà nước. 



Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định. 

(Đính kèm dự thảo Nghị quyết, bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan 

và các địa phương)./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT. TU, TT. HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Ban KT-NS HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ban ngành tỉnh; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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