SỞ NỘI VỤ TỈNH GIA LAI
CHI CỤC VĂN THƯ-LƯU TRỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 35 /CCVTLT-QLVTLT

Gia Lai, ngày27 tháng 4 năm 2020

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện
Thông tư số 01/2020/TT-BNV

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành;
- Các cơ quan TW đóng tại địa bàn tỉnh;
- Các Doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Ngày 16 tháng 4 năm 2020 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BNV
bãi bỏ toàn bộ 03 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, có
hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2020, cụ thể như sau:
1. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể
thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
2. Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý
văn bản, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.
3. Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình
trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ
thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.
Nội dung của 03 Thông tư trên được quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP
ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh thông báo đến các cơ quan, tổ chức, UBND các
huyện, thị xã, thành phố biết để tổ chức triển khai thực hiện đúng theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PGĐ Sở Nội vụ - Võ Quốc Hùng (b/c);
- Lưu:VT, QLVTLT.
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