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Đình Lập, ngày 12 tháng 6 năm 2019 

V/v đề nghị thẩm định 

tài liệu hết giá trị 

 
 

Kính gửi: Chi cục Văn thư lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn. 

 

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011; 

Căn cứ Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành quy định về hoạt động lưu trữ, quản lý công tác lưu trữ 

và hồ sơ, tài liệu lưu trữ tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ 

Ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế tổ chức thi thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; 

Căn cứ Hướng dẫn số 86/HD-SNV ngày 24/4/2018 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc hủy hồ sơ, tài liệu hết giá trị Lưu trữ cơ quan; 

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay, số hồ sơ, tài liệu xét tuyển, thi tuyển 

viên chức sự nghiệp được lưu trữ tại Phòng Nội vụ, hồ sơ được hình thành từ 

năm 2010 - 2016 là tương đối lớn, việc bố trí phòng làm việc của phòng chuyên 

môn diện tích còn hạn chế, chật hẹp, từ đó cũng ảnh hưởng nhiều đến việc quản 

lý nguồn tài liệu hiện nay đang được lưu giữ và bảo quản, ngày 22/5/2019 

UBND huyện đã thành lập Hội đồng xác định giá trị tài liệu. Tuy nhiên để có cơ 

sở tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo quy định , Ủy ban nhân dân huyện 

Đình Lập đề nghị Sở Nội vụ thẩm điṇh số hồ sơ tài liệu xét tuyển, thi tuyển viên 

chức của huyện Đình Lập, cụ thể như sau: 

1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển, thi tuyển viên chức  

- Tổng số hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức: 1.826 hồ sơ, cụ thể: 

+ Năm 2010: 134 hồ sơ.  

+  Năm 2011: 545 hồ sơ.  

+  Năm 2012: 378 hồ sơ. 

+ Năm 2014: 200 hồ sơ.  

+ Năm 2015: 188 hồ sơ.  

+ Năm 2016: 381 hồ sơ.  

2. Bài thi tuyển viên chức 

- Tổng số bài thi tuyển viên chức là 2.315 bài, trong đó: 
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+ Năm 2015: 553 bài. 

+ Năm 2016: 1.762 bài. 

3. Phách bài thi tuyển viên chức:  

- Tổng số phách bài thi tuyển viên chức là 2.315 phách, trong đó: 

+ Năm 2015: 553 phách. 

+ Năm 2016: 1.762 phách.  

Lý do tiêu hủy: Hồ sơ xét tuyển, thi tuyển viên chức không nằm trong 

danh mục hồ sơ lưu trữ cơ quan; Bài thi, phách bài thi được lưu trữ trong thời 

hạn 02 năm kể từ ngày công bố kết quả thi theo quy định tại khoản 3 Điều 20 

Quy chế thi tuyển, xét tuyển ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV 

ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định. 

UBND huyện đề nghị Chi cục văn thư lưu trữ, Sở Nội vụ thẩm điṇh và có 

ý kiến bằng văn bản để UBND huyện Đình Lập thưc̣ hiêṇ việc hủy tài liêụ hết 

giá trị theo quy định đối với số hồ sơ, tài liệu hết giá trị theo danh mục trên. 

(Gửi kèm theo văn bản này gồm: Biên bản họp Hội đồng xác định giá trị 

tài liệu và Bản thuyết minh tài liệu hết giá trị)./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT,  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Vi Văn Đông 
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