
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SNV-CCVTLT 

V/v góp ý dự thảo Quyết định ban 

hành Quy định giá dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước 

trong lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng 

 

Đà Nẵng, ngày       tháng       năm 2020 

                          Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng; 

- Các sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án 

trực thuộc UBND thành phố; 

- Các hội được giao biên chế cấp thành phố; 

- Cục Thuế thành phố Đà Nẵng; 

- UBND các quận, huyện; 

- Lưu trữ lịch sử thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 1454/UBND-NCPC ngày 10 tháng 3 năm 2020 của 

Chủ tịch UBND thành phố về việc xây dựng văn bản ban hành Bộ đơn giá dịch vụ 

trong lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo hình thức văn bản quy 

phạm pháp luật, Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Phương án giá dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực lưu trữ của thành phố Đà Nẵng và 

gửi Sở Tài chính thẩm định. 

Trên cơ sở thẩm định của Sở Tài chính, Sở Nội vụ đã hoàn chỉnh và ban hành 

Phương án số 1900/PA-SNV ngày 29 tháng 6 năm 2020 giá dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực lưu trữ của thành phố Đà Nẵng. Từ đơn 

giá dịch vụ tại Phương án số 1900/PA-SNV, Sở Nội vụ đã tổng hợp và dự thảo 

Quyết định ban hành Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước trong lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là dự 

thảo Quyết định). 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015, Sở Nội vụ gửi kèm theo Công văn này dự thảo Quyết định và dự thảo Tờ 

trình trình ban hành Quyết định, kính đề nghị các cơ quan tham gia góp ý, gửi văn 

bản về Sở Nội vụ trước ngày 30 tháng 7 năm 2020 để tổng hợp. Đến ngày 30 tháng 

7 năm 2020, Sở Nội vụ không nhận được văn bản góp ý, xem như cơ quan thống 

nhất với dự thảo Quyết định và dự thảo Tờ trình trình ban hành Quyết định. 

Kính đề nghị cơ quan quan tâm, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Cổng Thông tin điện tử thành phố (để đăng lấy ý 

kiến các tổ chức, cá nhân); 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Lưu: VT, CCVTLT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

Đặng Chí Thanh 
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