
BỘ NỘI VỤ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /BNV-TCCB 
V/v góp ý dự thảo Thông tư ban hành 

Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ 

 

 

Hà Nội, ngày          tháng         năm 2023  

             

 

        Kính gửi: 

                        - Các bộ, cơ quang ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

                       - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
 
 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 26 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 

10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi 

thường xuyên; thực hiện Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu 

sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ; Bộ Nội vụ xây dựng 

Dự thảo Thông tư ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ. 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, 

Bộ Nội vụ gửi dự thảo Thông tư đến Quý cơ quan để tham gia ý kiến.  

Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi về Bộ Nội vụ (qua Vụ Tổ chức cán 

bộ), số 8 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội trước ngày 

28/02/2023 để tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo Thông tư. 

Bộ Nội vụ trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng (để báo cáo); 

- Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương 

(để góp ý); 

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ (để góp ý); 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ (để đăng tải); 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Nguyễn Hữu Tuấn 
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