
BỘ NỘI VỤ  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BNV-VTLTNN  Hà Nội, ngày        tháng       năm 2023 

V/v đề nghị thẩm định hồ sơ 

dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) 
  

                                               Kính gửi: Bộ Tư pháp 

Thực hiện Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13 tháng 6 năm 2022 của 

Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh 

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và Quyết định số 799/QĐ-TTg 

ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan 

chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương 

trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và các dự án luật thuộc Chương trình 

xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện hồ sơ dự án Luật 

Lưu trữ (sửa đổi). 

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nội vụ 

gửi hồ sơ để Bộ Tư pháp xem xét, thẩm định.  

Hồ sơ gồm có: 

- Tờ trình Chính phủ về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi);  

- Dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi); 

- Báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi);  

- Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính của Luật Lưu trữ (sửa đổi);  

- Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về Luật Lưu trữ;  

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan trung 

ương và địa phương về dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi); bản chụp ý kiến góp ý 

của các cơ quan, tổ chức. 

Bộ Nội vụ trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Bộ Tư pháp./. 

 
Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng; 

- Lưu: VT, VTLTNN. 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Thăng 
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