
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
THI xA CIA LO Dc 1p - Ttr do - H,nh phñc 

S: /KH-UBNID C&a Lô, ngày tháng 2 nàm 2022 

KE HOACH 
Thirc hin cong tác van thir, luru trfi' thj xã Cfra Lô näm 2022 

Can cir Lu.t Luu trü ngày 11/11/2011; Nghj djnh s 30/2020/ND-CP ngày 
05/3/2020 cüa ChInh phü ye cong tác van thix; 

Thirc hin Kê hoch so 139/KH-UBND ngày 28/02/2022 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Ngh An; Can cü tInh hInh thirc t cong tác van thu, luu trü trên dja bàn 
thj xâ, UBND thj xã Cira Là ban hành K hoach thirc hin Cong tác van this, lu'u 
trünäm2022nhusau: 

i. MIJC IMCH, yEu cAu 
1. Muic dIch 
a) Tang cung cong tác quân i nba rnthc v cong tác van this, lixu trCt; dua 

vic thirc hin Cong tác van this, lu'u trü dung quy djnh cüa Nba nuâc. 
b) Nâng cao trách nhim cüa ngu?ii dirng du co quan, t chirc; trách nhim 

cüa cong chüc, viên chüc trong vic 1p h so và np luu h so, tài lieu din t1r 
vào Lisu trtr cci quan; dy math img diing Cong ngh thông tin trong cong tác van 
this, quàn 1 tài 1iu din ttr. 

c) Tuyên truyn, ph bin sâu rng và thi'rc hin Cong tác van this, lisu trC 
cüa các co quan, t chirc dung quy djnh cüa pháp 1u.t nhm nâng cao cht luqng, 
hiu qua giài quyt cong vic, gop phn thirc hin t& cong tác câi cách hành 
chInh. 

2. Yêu cu 
a) Thu tru&ng các phông, ban, ngành; các don vj sir nghip; t chirc xâ hi, 

t chüc xä hi - ngh nghip; Chü tch UBND các phuing (sau day gçi tat là Co 

quan, to ChuC) can ir K hoch cUa thj xà, trin khai thirc hin hiu qua cOng táC 
van this, luu trCr diing quy djnh cua pháp lutt và phU hçip vâi tInh hInh thIrC tê cüa 
CáC Co quan, to chi'rc. 

b) Tp trung chi do Co hiu qua vic 1p h so và giao np h so, tài 1iu 
vào Luu trü Co quan, dtc bit là vic 1p h so din tü. 

II. NQI DUNG 
1. Nhim vii thiro'ng xuyên 
1.1. Quán lj, chi dao, htthng dn cong tác van tim', lu'u tri 
a) Tuyên truyn, ph bin pháp 1ut v cOng tác van this, km tnt 
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Tiêp t1ic tuyên truyn, ph bin các quy djnh cüa pháp 1u.t v cong tác van 
thu, luu tr0 nhu: các van bàn hucng dn cüa ngành, cüa thj xã v cong tác van this, 
lisu trfr dn các ca quan, dGn vi thuc phm vi quail 1 bang nhiu hInh thüc. 

b) Xây drng, ban hành van bàn quân 1, huàng dn nghip v11 v cOng tác 
van this, lixu tri 

Xây drng, si:ra di, b sung và ban hành mâi các van ban quãn 1 va van 
bàn hithng dn nghip v11 v van this, lu'u trEr theo thm quyn, báo dam phü hçp 
vOi quy djnh cüa pháp 1ut hin hành d áp diing tMng tht tai  co quail, t chüc. 
Cn tp trung xây drng mt s ni dung nhu: 

- Quy ch cOng tác van this, cong tác lu'u tr€ Co quan 
- Danh mllc h a co quan nãm 2022 
- Bang thai hin bâo quân h so, tài 1iu co quan 
- Hi.thng dn vic hru trü h so, thu tiic hành chInh din tü 
- Xây dimg k hoach np luu tài 1iu vào Luu trQ ljch sü 
- Tip tic trin khai 1rng diing H thng quãn 1 tài 1iu luu trI din tir theo 

K hoach s 08/KH-UBND ngày 08/01/2021 cüa Uy ban nhân dan tinh Ngh An 
v vic <Trin khai thrc hin hxu trü tài 1iu din tir cüa các Co quan nha nuóc trén 
dja bàn tinh Ngh An, giai doan  2020-2025>> 

c) COng tác tp hun, bi di.xông nghip vi 
Rà soát, dánh giá thirc tring, tng hqp thu cu dào tio bi duang và cà 

cOng chirc, viên chüc lam cOng tác van this, luu trtt chua duqc dào tto v chuyên 
mOn, nghip vi tham gia các lap dào tao,  bi duOTig d dáp lrng yêu cAu cOng 
vic. 

d) Thanh tra, kim tra vic thirc hin các quy djnh cüa pháp luQtt v van this, 
hru trtr 

Dy manh  cOng tác thanh tra, kim tra hoat  dng nghip vi van this, km trü 
di vâi các co quail, t chüc trên dja bàn thj xã. 

1.2. Thirc hin hogt dç5ng nghip vy van thu', 1uu tn? 

a) Thirc hin hoat dng nghip vi van this 
- Soan thão và ban hành van bàn; quàn 1 van bàn dn và quàn l van bàn 

di; 1p Danh m%ic h so; 1p h so và np km h so, tài lieu vào Lixu trü co quan; 

quãn 1 và si:r diing con du; 
- Dy manh  vic tip nh.n, xü l, phát hành và quàn l van bàn trén H 

thng quãn 1 van bàn và diu hành, sü diing this din tr phiic v1i cOng vic. 

b) Th?c hin hoat dng nghip vii urn trU 
- Thu thp, chinh 1, xác djnh giá trj tài 1iu, thng ké, bào quàn và t chirc 

sir ding tài 1iu lixu trt; giao np tài 1iu vào Lixu trü ljch su; t chüc hüy tài lieu 
h& giá trj theo quy djnh; 

- Dy math  cong tác chuyn di s trong linh virc van this, luu tnt. 
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1.3. Quán l) tài lieu tgi Lu'u tn? ccr quan, Lwu trii' lich th 
- Rà soát, tMng kê tInh hInh tài 1iu cüa các co quan, t chirc thuc ngun 

np luu d thu thQp tài 1iu, chun bj h so, tài 1iu d np lixu và Luii trü co quan 
và Lixu trul lich si:r. 

- Thirc hin chinh 1 tài 1iu theo yêu cu cüa Chi thj s 35/CT-TTg ngày 
07/9/20 17 cüa Thu Uring ChInh phü v tang ci.thng cong tác 1p h so và giao np 
h so, tài 1iu vào Lixu trt co quan, Li.ru trü ljch s1r; thirc hin nâng cp nhctng 
phông tài 1iu không con phü hcip vri quy djnh hin hành; tin hành bM nn nhtthg 
tài kiu dâ xung cap. 

- Dam bâo an toàn tài 1iu, thrc hin bi nn, phiic ch, v sinh tài 1iu, 
phóng ching cháy n, lü lvt;  phông chng các nguy co ãnh hu&ng dn tài 1iu luu 
trr ljch sir. 

- Du tu trang thi& bj, co sâ 4t chat, phOng, kho km trü theo huóng khoa 
h9c, hin dui. Du tix kinh phi cho vic câi tao, nâng cp ma rng kho luu trir dü 
din tIch và các diu kin bâo quân an toàn tài 1iu theo quy djnh ti Khoân 3, Miic 
III cüa Thông tu so 09/2007/TT-BNV ngây 16/11/2007 cüa B Ni vii và ChI thj 
s 35/CT-TTg ngày 07/9/20 17 cüa Thu tuang ChInh phü 

- Tang c:ng phát huy giá trj tài 1iu luu trU ljch sir, dáp irng kjp thôi nhu 
c.0 sü diing tài 1iu hru tnt cüa co quan, t chirc, Ca nhân theo quy djnh. 

- Thirc hin tiêu hüy tài 1iu ht giá trj theo quy djnh cUa pháp 1ut. 
1.4. Cong tác td chi'c can bç5 
Tip t1jc kin toàn ti chüc, bO may theo huóng tinh gcn, b trI biên chê dam 

bão chuyên mOn, nghip vi,i lam cong tác van thu, km trü; thiic hin dy dU chê d 
phii Cap dc hai,  bM duOng b&ng hin vt cho cOng chirc, viên chuc lam cOng tác 

luu trtt theo quy djnh hin hành. 
- Tai các phOng, ban, don vj M trI cOng chuc, viên chirc lam van thu, luu trü 

theo quy djnh. 
1.5. Hin dgi hóa cong tác van thu', lu'u trü' 
a) Dy minh cong tác nghiên cru và irng diing cOng ngh thông tin trong 

hott dng van thu, km trtt; trin khai th%rc hin nghip v1i van thu, luu trr din t1r, 

1rng diing H thng quãn 1 van bàn và diu hành vnptioffice.vn. Thrc hin các 

quy djnh hin hành v tip nhn, x1r l, ban hành và quãn 1' van bàn din tcr giüa 
các co quail, t chi'rc trên dja bàn tinh nhm quàn l, khai thác, xir 1 van bàn din 
tir di, din, trInh k, phê duyt van bàn, chi dao,  diu hành cong vic trong ni b 
co quan, don vj và gui, nhn van bàn giüa các co quan trong và ngoài thj xã thông 
qua 1ng ding trên mOi trung mng; thirc hin nghiêm tiic vic l.p h so din tu 
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trên phn mm h so cong vic; dng thi thi.thng xuyên sao luu dft 1iu, bâo dam 
luu trü an toàn tài lieu luu trü diên tü. 

- Tip tic trin khai, xây dmg co sâ dtt 1iu quân 1 tài 1iu luu trtr din ti:r 
theo K hoach  s 08/KH-UBND ngày 08/01/2021 cüa Uy ban nhân dan tinh Ngh 
An v vic <<Triên khai thirc hin lu'u trü tài 1iu din ti.'r cUa các Ca quan nhà nuâc 
trén dja bàn tinh Ngh An, giai dotn 2020-2025>> phü hçp vi co cu, t chirc b 
may, nhim vii cüa co quan, don vj diáp irng thirc hin các nhim vii km trü din 
tir; dng thyi trang bj co S& h tang k5 thut dam bào rng diing 4n hành h thng 
quân 1 tài lieu km tr din ti:r, dam báo các quy trInh nghip vil tao  1p h so km 
tnt din tir. 

1.6. Kinh phi thy'c hin cong tác van tint, iwu trü 
Thirc hin theo Diu 36 Nghj djnh s 30/2020/ND-CP di vói kinh phi v 

Cong tác van thu; Diu 39 cüa Lut Li.ru trr di vâi kinh phi v cOng tác lu'u tnt. 
2. Nhim vi trng tam 
2.1. Sp xêp, kin toàn to chüc b may v cOng tác van thu, km tnt theo quy 

djnh cüa pháp lut. 
2.2. Th?C hin các nhim vii dirçic giao theo D an "Cong be1 tài lieu km trü 

quôc gia phiic vi xây dimg, phát trin kinh t - xa hi, bâo v chü quyn dt 
nithc" sau khi dixçc Thu tuàng ChInh phü phê duyt. 

2.3. Te1 chirc te1ng k& tInh hInh thrc hin Chi thj se1 35/CT-TTg ngày 
07/9/2017 Cüa Thu tuàng ChInh phü v vic tang cithng Cong tác 1p he1 so va giao 
np he1 so, tài lieu vào Luu trtr co quan, Liru trtr ljch si:r tai  cci quail, te1 chüc tü näm 
2017 dn nay. 

2.4. Tiêp tVc  rà soát, te1ng hçp, can b, cOng chüc, vien chüc chua dam bào 
tiêu chun ngch cong chuc, chirc danh ngh nghip viên chüc chuyên ngành van 
thu, km tnt tai  co quan, te1 chirc, ctr di dào tao,  be1i duOng chuyên môn, nghip vi 
khi có yêu CAU. 

2.5. Trong phm vi hoat  dng cüa co quan, ngành, dja phuong, chi dao  thirc 
hin vic siru tm tài lieu, hInh ành v di djch Covid-19. 

III. TO CHUC THI1J'C HIN 
1. Các phông, ban, ngành cp thl, UBND các phtrô'ng 
1.1. Xây dimg và trin khai thirc hin K hoach cOng tác van thu, luu tnt, 

phuong huàng nhim v11 näm 2022 phü hçip vâi diu kin cüa trng co quan, don 
vj, dja phuong. 

1.2. Quan tam, be1 trI kinh phi cho hoat  dng cOng tác van thu, km trü cüa 
ccc quan, te1 chirc. 

1.3. Thirc hin ch d báo cáo cong tác van thu, km trft theo quy djnh, dam 
báo chit lung và dung thai han;  gui Báo cáo két qua thirc hin hoat dng cong 
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tác van thu, lu'u trtt näm 2022 và phucmg huóng thim vii cong tác näm 2023; báo 
cáo thng kê cong tác van thu, lixu trU nàm 2022 ding thai hin quy djnh. 

2. Phông Tài chInh 
Can cir vào các quy djnh, thm djnh dir toán kinh phi phic vij cho cong tác 

van thu, liju trü cüa các ccx quan, t chi'rc, trInh UBND thj xä phê duyt theo quy 
djnh. 

3. Phông Ni viii 
Chñ trI theo dOi, hi.r&ng dan, don dc, kim tra các ccx quan, dcxn vj, dja 

phucxng thrc hin cOng tác van thu, luu tnt näm 2022 theo các ni dung tai  K 
hoach nay. 

Yêu cu các ccx quan, t chüc trin khai thirc hin K hoch cOng tác van 
thu, lixu trtr. Trong qua trInh thirc hin nu có phát sinh, vu&ng m.c phân ánh v 
UBND thj xã (qua phông NOi  vi) d xem xét, giái quyt./. 

No'i nhçIn: 

- S& ni viii (d b/c); 

- Cliii tjch, các phó ChCi tjch UBND thj xã, 

- Các phông, ban, ngânh, doàn th cp Thj; 

- Trung tam Van hóa, TT&TT thj xâ; 

- UBND các phu&ng; 

- Liru VT,NV. — 

TM. U'c( BAN NHAN DAN 

CHU T!CH 

Doän Tin Dung 
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