
SO NQI VU TP. HO CHI MINH CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
CIII CVC  VAN THU'- LU'[J TRIJ' 	Dc lp - Ty do - Hnh phüc 

S& 4 CV /KH-CCVTLT 	T/thnhpMH Chi Minh, ngày O4 thángh nám 2022 

KE HOACH 
To ch(rc h9c tip, khão sat thirc t 

v cong tic van thur, lwu tril' nãm 2022 

Thirc hin Ke^ hoch si 879/KH-SNV ngày 02 tháng 3 nàm 2022 cüa Sâ Ni 
vu ye cong tác quãn 1 nhà nuc ye van thu, kru trit (VTLT) và quãn 1 tài 1iu luu 
trQ näm 2022; 

Dugc sr c 	 i ho phép cüa Giám dc S Ni vii, Chi cic Van thu - Luu trü xây 
dirng Kê hoch to chirc hçc tap, khão sat thirc tê ye cong tác van thu, km tri:t nãm 
2022 nhu sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 

1. Giüp cOng chi.'rc, viên chCrc và nhân viên lam cong tác quãn 1 vã hot 
dng van thu, luu trit ti các Co quan, to cht'rc cüa Thành phô Co diu kin hçc tp 
nâng cao trInh d6 chuyên môn, nghip vi. 

2. Cong chirc, vien chirc và nhân vien tham gia së ducic hpc tp kinh nghirn 
ye nghip vi, kháo sat thirc té mô hInh quãn 1 cong tác van thu, kru trtt tiêu biêu 
va tto mOi quan h, gän bó giao !uu gift cOng chüc, viên chirc nganh van thu, km 
trir trong, ngoài Thành ph 0^. 

II. DO! TU1NG THAM Dli' 

COng chrc, viên chcrc và nhân vien lam cong tác van thu, luu trct ti CaC CO 

quan, to chüc cüa Thành ph 0^. 

III. DA DIEM, TH(fl GIAN, NQ! DUNG CHU'1NG TRNH 

1. D!a  dim: Trung tam Luu tril tinh Binh Dinh. 

2. Thri gian: 03 ngày, du kin vào ngày 29 dn 31 tháng 5 nam 2022. 

3. So Itrçrng: dir kin khoãng 40 ngu?ii. 

4. Ni dung 

Trao di kinh nghim cong tác thu thp h so, tài 1iu vào Lu;u trir Co quan, 
Luu trU 1!ch  sCr và bão quãn tài 1iu luu tiff. 

5. Phirong tin di 1i: may bay. 

6. Kinh phi 

a) Chi phi chuyn di: dir kin 5.400.000 dng/nguii. 

b) Di vâi cac Ca quan, t o^ chüc: Cong chirc, viên chirc và nhân viên tham dr 
chi tü nguôn kinh phi cüa co quan mmnh. 

c) Di vâi thành viên Ban To^ chrc thuôc Chi cuc Van thu - Li.ru trcr: chi 
trong nguOn kinh phi hot dng cüa co quan Chi cijc. 
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7. Don vi  phi hqp to ch(rc 

a) Chi c%lc Van thu - Luu trii phi hçrp và hçp dng vOi Cong ty Du ljch to 
chüc chuyn hoc tp kinh nghim, hóa don thanh toán chuyên di s do Cong ty Du 
ljch cung cap. 

b) Cãc co quan cr cong chü'c, vien ch(rc và nhân viên tham dir gCri danh sách 
và kinh phi ye Chi ciic Van thu - Luu trtr truOc ngày 20 tháng 4 näm 2022. 

8. Cong tic dam bão an toàn vi phông chng dlch 

a) Dê dam báo nguyen thc phông, chng djch COVID 19 dê nghj cá nhân 
tham du tiêm It nhât 2 müi vaccine, thirc hin khai báo y tê, dam bão nguyen täc 
5k trong qua trInh tham gia chuyên hoc tip. 

b) S'ip xp, phân công, b6 trI cong chirc trirc co quan, dam bão hoat  dng 
lien tiic tai  co quan. 

IV. TO CHU'C THC HIN 

1. Thành lp Ban T06  ch(rc 

- Ong Huinh Van Phüng, Chi cllc truâng Chi ciic VT - LT, Trung ban. 

- Ong HuS'nh  Anh Dung, Truâng phông Quãn 1 VT - LT, Thành viên. 

- Ong Nguyn NgQc Hái, Chuyên viên PhOng VT - LT, Thành viên. 

- BA Ngô Thj M5' Giang, Chuyên viên PhOng Quàn 1 VT - LT, Thành viên. 

- Ong Trn Thanh Hu, Chuyên viên Phông Quãn l VT - LT, Thành viên. 

2. Nhiêm vu Ban To chirc 

- Xây dirng tin d, thi gian các buOc cu the^ và thông báo dn các co quan, 
to chic ph 0^i hcip thirc hin. 

- Thit ke^ ni dung, chuong trInh và t chirc doàn cong chtrc, vién chrc, 
nhân viên giao luu, khão sat thirc tê vâi tinh ban. 

- Dam báo cong tác h.0 can, phucmg tin di li và d%r trü kinh phi cho 
chuyên hoc tip, khão sat thrc tê. 

- Phân cong nhim vii cu the^ cho tl'rng thành viên thirc hin các nhim viii cüa 
Ké hoach. 

- D xuAt cr cOng chüc, viên chüc Chi cyc Van thu - Lau trr và Trung tam 
Luu trtr ljch sir tham gia hoc tap, khão sat thirc tê de nâng cao hiu qua hot dng 
nghip vii. 

Trên day là Ke^ hoch hoc tip, khão sat thirc te^ ve^ cOng tác van thu, km trC 
näm 

Noi nhmn: 
- Các Sâ, ban, nganh TP; 
- Các Tong Cong ty, Cong ty thuc TP; 
- Các To chirc, I-Ii qu5 tai  TP; 
- UBND qun, huyn, TP Thu Dtrc; 
- SNV: Giám doe, Phó Giám dOc PT (dé b/c); 
- Länh dao Chi cuc VTLT; 
- Ltru: VT, P.QL.. 
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