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CHIJ TJCH U 	TIA Y BAN NN DAN HUYN HOC MON 

Can ci.r Ludt To chirc chInh quyên dja phucing ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Cäncr Ludt Luutrungay 11 tháng 11 näm 2011; 

CAn cir Nghj djnh s ô 01/20131ND-CP ngày 03 tháng 01 nAm 2013 cüa ChInh 
phü quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa Ludt Luu trO; 

CAn cü Nghj dnh so 110/2004/ND-CP ngày 08 tháng 4 nAm 2004 ciia ChInh 
phü ye cong tác vAn thu và Nghj djnh so 09/2010/ND-CP ngày 08 tháng 02 nAm 
2010 cUa ChInh phü si:ra dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 
11 0/2004/ND-CP ye cong tác vAn thir; 

CAn cü Quyt djnh so^ 579/QD-BNV ngày 27 tháng 6 nAm 2012 cüa BO Ni 
v11 phê duyt Quy hotch ngành VAn thu, Lixu trfr den nAm 2020, tam nhIn den 
nAm 2030; 

CAn cü Quyt djnh s0^ 5484/QD-UBND ngày 17 tháng 10 näm 2017 cüa Uy 
ban nhân dan Thành phô Ho Chi Mirth ban hành Kê ho?ch phát triên ngành VAn 
thu, Lui.r trtt Thành phô Ho Chi Minh den 11Am 2025; 

CAn cr Cong vAn so^ 1340/SNV-CCVTLT ngày 17 tháng 4 nAm 2018 cüa Si 
Ni vu Thành phô Ho Chi Minh ve^ vic thirc hin Kê horch phát triên ngãnh 
vAn thu, 1uu trt't den nAm 2025; 

Xét de^ nghj cüa Truâng Phông Ni v11 huyn, 

QUYET DNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay K& hoch phát triên ngânh Van 
thu, Luu trtr huyn Hoc Mon den nAm 2025. 

Diêu 2. Thu truâng các cci quan chuyên môn, don vi sir nghip thuc huyn, 
Uy ban nhân dan xA, thj trân cAn cir chirc nAng, nhim v11 duçic giao và ni dung 
Kê hoch nay dê xây dirng chucing trInh, ke hoach cu the nhAm triên khai thirc 
hin dat  hiu qua cong tác vAn thu, km tril 



Diêu 3. Quy& djnh nay có hiu 1irc U tü ngày k. 

Diu 4. Chánh Van phông HOi  dng nhân dan và Uy ban nhân dan huyn, 
Truàng Phông Ni vii huyn, Thu truàng các co' quan, don vi thuc huyn, Chü 
tjch Uy ban nhân dan xã, thj trân chju trách nhim thi hành quyêt djnh nàyL 

CHU TECH Nei ithmn__ 
- Nhu Dieu 4; 
- So Ni viii Thành pho; 
- Chi cue Van thu - Luu tru; 
- Thung trrc Huyn üy; 
- Thuông trirc HDND huyn; 
- TT UBND huyn: CT, các PCT; 
- VP HDND và UBND huyii: PCVP; CV-BT; 
- Luu: VT, PNV (02). 'ynh Van Hông NgQc 



UY BAN NHAN DAN 	CQNG HOA xA HQI CHU NGH1A VIT NAM 
HUYN HOC MON 	 Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

KE HOACH 
Phát trin ngành Van thir, Liru trfr 

huyn Hoc Mon den nãm 2025 
(Ban hành Kern theo Quyêt djnh so 	/QD- UBND 

ngày cl 'J tháng nám 2018 cia Uy ban nhán dan huyn Hoc Môn) 

I. THIJ'C TRJNG CONG TAC VAN THU', LU'U TR(X TREN LilA 
BÀN HUYN HOC MON 

1. Nhfrng mt lam durqc 

- Trong nhU'ng näm qua, lãnh dao  huyn cüng nhu lãnh dao  các Co quan 
chuyên môn, don vi sr nghip thuc huyn và Uy ban nhân dan xä, thj trân (sau 
day gi là các cc quan, dcin v/, xd, thj trdn) dã có siI chuyên biên ye nhn thirc, 
cách nhIn mói ye tam quan tr9ng cUa cong tác van this, luu trfr, gop phn kh.ng  
djnh vi trI, vai trô và sir ti,r tin cüa di ngü can b, cong chüc, viên chirc lam 
cOng tác van this, lim trü. 

- Hoat dng quàn l nhà nuOc v6 cong tác van this, km tra dã dugc dy 
minh, tang c1xng cong tác kiêm tra, huóng dan nghip v11 gop phân thüc day 
cong tác vAn this, luu tra ngày càng di vào nê nêp. 

-C, Các Ca quan, don vi, xã, thj trn dã quan tam du tis 4t chit, d.0 tu kinh 
phi cho boat dng vAn this, liru tra và chii tr9ng trong cong tác tuyên dung, dào 
tao, bôi duOng chuyên mon nghip vu vAn this, km trfr cho di ngQ cong chüc, 
viên chi'rc. 

2. Nhfrng mt hin ch 

- Cong tac quãn 1 tài 1iu lisu tra tai  các Co quan, do-n vi,  xä, thj trn cOn 
nhiêu han  chê, nhât là vic lp ho so, giao np tài 1iu vào Luii tra Ca quan chua 
duçc chñ tr9ng; ho so, tài lieu ton d9ng và mat mat, his hông tài 1iu có giá trj. 

- Khi krgng h6 so, tài 1iu tn d9ng tai  các co quan, don vi chisa dugc 
chinh l, xác djnh giá trj tài 1iu cOn nhieu, dan den vic tra ciru, khai thác si:r 
diing tài lieu chisa dat  hiu qua cao. 

- Vic 1mg ding cong ngh thông tin vào cong tác vAn this, lu'u tra chua 
duccc thrc hin dông b6 tai CáC co quan, don vi, xã, thj trân. CM Q thông tin, 
báo cáo i mt so co quan, don vi cOn chQm gay khó khAn cho cOng tác thông kê, 
tong hcip. 

- Da s CáC co quan, don vi, xã, thj trn du bo^ trI Kho Lisu trfr ho^ so, tài 
1iu nhung chisa dam bào din tIch và các phisang tin, trang thiêt bj bão quãn 
ho so, tài lieu  dn den tInh trang tài 1iu & bj his hông. 



II. QUAN DIEM, MUC  TIEU PHAT TRIEN NGANH VAN THU', 
LU'U TR[J' HUYN HOC MON DEN NAM 2025 

1. Quan dirn 

Phát trin ngành Van thix, lu'u trü huyn phü hop vth Quy hoach phát trin 
kinh tê - xä hi huyn den nàm 2020, tam nhIn den 11am 2025 và phü hop vói 
Quy hoach  tong the phát triên kinh tê - xà hi Thành pho den näm 2020, tam 
nhIn den näm 2025; to co so' vüng chäc, bão dam tInh dông b, thông nhât cao 
trong hoat  dng van this, km trü. 

2. Miic tiêu 

a) Miic tiêu chung 

- Quãn l thng nht cong tác van this, km trü trên dja bàn huyn; bào v, 
bão quan an 	toàn và phát huy giá trj tài lieu lixu trü phiic vii có hiu qua sir 
nghip xay drng và bào v e^ To quôc. 

- Dinh hisàng sir phát trin cüa COng táC van this, luu trü tai  huyn dn näm 
2025, nhäm gop phân cung cap thông tin lam can cur dê CaC co quan, don vi, xä, 
thj trân xây dirng kê hoach,  can dôi, phân bô cac nguôn l%rc. 

- To CO so' pháp l dy dü, hoàn chinh de^ quán l nba nu6c ve^ COng tác 
van this, lusu trir tai  huyn; lam can cü cho CáC CO quan, don vj, xã, thj trân xay 
d%rng kê hoach hang näm, tp trung triên khai thirc hin cac hot dQng nghip vi 
van this, luu trü, nhât là cong tác quãn l tài lieu tai CáC CO quail, don vi, xã, thj 
trail dam bão dung quy djnh. 

b) Miic tiêu cu the  

- Trin khai dy dü và thrC hin nghiêm các van bàn quy phm pháp lut 
và van bàn huàng dn nghip v11 ye quàn lyr cong tác van this, luu trü; cüng cô to 
chüc b6 may van this, lixu trr ti'r huyn den xã dü dieu kin thirc hin chüC näng 
quan l và hott dng thong nhât ye cong táC van this, luu trü. 

- Xây drng di ngQ Cong chirc, viên Chuc lam Cong táC van this, lu'u tr 
chuân mirc, duqc dào tio thing chuyên mon nghip vu, dam bào yêu CâU thirc 
hin CáC nhim vu dt ra trong thyi kSr cOng nghip hóa, hin dai  boa và hi 
nhp; h8 thông co so' vt Chat dáp irng yeu câu quãn 1 nhà iliac v8 van this, lu'u 
trü, bão v, bão quail an toàn và to chuic sir diving hiu qua tài lieu km trtt. 

- U'ng ding cOng ngh8 thông tin dáp o'ng yêu cu hin di hóa cOng tác van 
this, lu'u trir. 

III. NQI DUNG CHU YEU PHAT TRIEN NGANH VAN THIf, LIJ'U 
TRIY DEN NAM 2025 

1. Trin khai các van ban quy phm pháp 1utvà van ban hirO'ng dn 
nghip vu k5 thut ye cong tic van thir, hru trfr nhäm diêu chinh cong tác 
quail 1 thông nhât hoit dng van thir, Iu'u trü' trong tlnh hInh mOi 
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100% Co quan chuyên môn, don vi sir nghip thuc huyn (sau day gi là 
các co' quan, don vi thuóc huyn) và Uy ban nhân dan xã, thj trn ban hành dy 
dü cac van bàn ye van tint, luu trü nhu: Quy che^ cong tác van thu, km trü; Danh 
mic ho so, Bang thôi htn bào quan. 

2. Di, báo các chi tiêu ngành van thir, hru trü' 

a) Cong tác van thu sê bào dam các chi tiêu co bàn: 

- 100% Co quan, don vi thuc huyn thirc hin vic quàn l van bàn di, van 
bàn den theo quy djnh và can b, cong chirc, viên chüc lp ho so cOng vic di 
vOi tài lieu truyên thông (tài lieu giây). 

- 100% các Co quan, don vi thuc huyn, Uy ban nhân dan xà, thj trn trin 
khai và duy trI h thông mang ni b, h8 thông Thu din tü (Email) ph%ic vi cho 
vic trao dôi, chia sê thông tin ni b6 bão dam nhanh chóng, thun tin va hiu 
qua; triên khai den CáC co quan chuyên mOn, don vi sir nghip va Uy ban nhân 
dan xä, thi trân trên dja bàn huyn üng diing phân mêm chü k din tr và van 
bàn tài lieu ducic giao djch din tir giira các Ca quan, don v. 

- 100% can b, Cong chüc và 50% viên chüc tai các Co quan, don vi thuc 
huyn; Uy ban nhân dan xà, thj trân si:r d%lng Thu din tü phiic vii cong vic. 

- Các Co quan, don vi thuc Uy ban nhân dan huyn sü diing phn mm 
quãn 1, xi:r 1 van bàn di, den và diêu hành lp ho so cong vic trong môi trung 
ming, nhäm nâng cao hiu qua quan 1, diêu hânh và giãi quyêt cong vic, cái 
cách hành chmh và lê lôi lam vic cüa co quan, don vi. 

b) Ve^ cong tác kru trc 

Tài 1iu dixcic thu thp vào Lixu trü Co quan, giao np vào Luu trü ljch sir 
thành phô theo ding CáC quy djnh cüa Ludt Luu trtt và các van bàn hung dn 
thi hành Ludt. 

3. Ve to chfrc bô may và nhân sir 

- Xây dung di ngti cong chüc, viên chirc ngành Van thu, Luu trü chuyên 
nghip, có dto dirc, phâm chat tot, dü so luçmg, dam bào chat luçmg, co câu hçip 
l, có trinh d chuyên môn, nghip vit và trInh Q l lun chInh trj dáp fing yêu 
cau phát triên và qua trInh hi nhp quôc tê cUa ngành. 

- Ti CáC co quan, don vi thuc huyn sp xp, b6 trI nguôi phii trách van 
this, lu'u trü phñ hop và theo diing tiêu chuân nghip vii quy djnh, thuc hin day 
& chi'rc näng, nhim vii cOng tác van this, km trft cUa co quan. 

- Ti Uy ban nhân dan xã, thj tr.n: b6 trI nguYi phii trách cOng tác van this, 
km trü phU hop, dam bào hoat dng van this, kru tri'r cüa co quan. 

4. HV^ thng co' sr 4t chat 

Ngân sách Nba nurc dam bão kinh phi cho cong tác quãn l và hoat  dng 
van this, lixu trü theo huóng hin dai  hóa, bao gôm các ni dung: 

a) Du ti.r xây drng cài tao,  nâng cp h8 tMng kho tang 
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- Sira chüa, nâng cap, cãi to Kho Luu trü huyn dáp i'rng yêu cu k thut 
phiic viii bào quân an toàn và phát huy giá trj cUa tài 1iu liru tnt. 

- B6 trI, xây dirng, cãi to nâng cp Kho Luu trü tai  xã, thj trn. 

b) Chinh 1 tài 1iu tn d9ng tai  các ca quan, don vi 

Tip tic thirc hin và hoàn thành Ke^ hoach và t chüc thirc hin cong tác 
chinh l ho sa, tài 1iu ton d9ng tai các ca quail, don vi trên dja bàn huyn. 

c) Cong tác t6 chirc sr dung tài 1iu lu'u trft 

To chirc sp xp, bão quân hO^ sci, tài lieu phiic viii cho vic khai thác sir 
dung có hiu qua, cung cap bàn sao và chüng thirc tài 1iu lu'u trft cho Ca nhân, 
to chIrc có thu câu khai thác, sir dung tâi 1iu. 

d) ling dung cong ngh8 thông tin và các hot dng phiic vi hin dai  hóa 
cong tác van thu, km trü. 

IV. GIAI PHAP PHAT TRIEN 

1. Di mri quail 1 nhà nlr&c ve^ linh v1rc van thir, liru trü' 

- Trin khai các van bàn quy pham pháp 1ut và chi dao  quân 1, th chirc 
hixâng dn thirc hin các chê Q chInh sách, tiêu chuân nghip vi, quy trInh, quy 
phm và djnh müc kith tê ky thut ye van thu, lu'u trft; chüc danh, tiêu chun 
cüa cOng chIrc, viên chüc van thu, luu trü. 

- Hoàri thin t chüc b6 may quãn l nhà nuóc ve^ van thu, km trü tai 
huyn, dOi m6i phuang pháp quán 1, nâng cao nàng lijc, hiu 1irc và hiu qua 
hot dng quail l ye van thu, hru trü. 

- Tang cuing ph6i hçip giüa các cci quail, dan vj trong hot dng van thu, 
km trtt. 

- Di mói chInh sách d6 phát trin lTnh virc van thu, lixu triZ dc bit chü 
các chInh sách ye tuyen dung, sir diing và dâi ng6 dôi vói than lirc thirc hin 
thim vi van thu, luu trU. 

2. Di mó'i và nãng cao nhn th(rc v vai trO cüa ngành Van thu', Luu trfr 

- Tuyên truyn, ph bin rng rãi dn can b, cOng chirc, Vi  chirc, các 
tang lap nhân dan ye vai trô, vi trI cüa cOng tác vànthu, luu trU, nhât là giá trj 
cüa tài 1iu liru trft. Tiir do, tang ci.r&ng trách nhim dôi véii cong tác van thu, lu'u 
tth trong rnôi ca quan, don vi. 

- Thông qua hInh thirc thông tin, tuyên truyn vic bão quãn an toàn và t 
chüc si'r ding tài 1iu km trtt la' nhim vi cüa toàn xã hi, mang tInh xà hi; dt 
"Phuang huóng phát triên ngành Van thu, Luu trft" la' mt trong nhftng ni dung 
cci bàn cüa phát triên ben vftng. 

- Vic nâng cao than  thirc ve^ giá trj cüa tài 1iu luu trft trong sir nghip xay 
drng và báo v8 To quôc, gop phân nâng cao thirc trong vic gift gin, bão ye tài 
lieu, tao  diu kin thun lçi cho cong tác thu thp tài lieu; tIch crc tuyên truyên, 
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vn dng các cá nhân, gia dInh, dông ho hin tang ho.c k giri tài lieu có giá trj, 
qu hiêm tai  Trung tam Luu trü ljch sü thânh phô. 

- Dào tao, bi duong di ngü cong chirc, viên chüc vn thu, luu trir bang 
các hInh thi'rc phü hçp, dim ni dung cong tác van thu, km trü vào chucmg trInh 
dào tao, bôi dixOng trong h^ thông các trung chuyên nghip và các co sà dào 
tao, bôi dung. 

3. 1J'ng ding khoa hoc cong nghe^ vào cong tic van thur, turn trfr 

Dy manh cong tác üng diving khoa hçc cOng ngh vào linh vrc van thu, 
km trü thông qua xây drng các phãn mêm üng ding, to chirc sO hóa tài lieu lint 
tr[t, xây dung cong c11 tra ciru ph%ic vj tot vic bào quân, quãn l lixu trü thong 
tin so, tài lieu din tir trên môi trung mng theo quy djnh, phü hop vth diêu 
kin kinh tê - xã hi cüa thành phô. DOng thai, tang cung cong tác bâo mt 
phân mêm trong Cong tác van thu, km tnt. 

4. Dam bão co' s& 4t cht cho phát trin ngành Van thir, Luru trü' 

Bo trI Co sà v,t cht, kinh phi hành nãm dam bão nhu cu phát trin ngành 
Van thix, Lint trü. 

5. Day manh xã hi hóa các hoit dng djch v11 lu'u trfr 

Huy dng các ngun 1irc trong xã hi cüng tham gia hoat  dng djch vu km trCt 
nhàm tao  burc phát triên mri trong nhn thüc ye vic bão quân tài lieu  km trtt, 
nhât là các tài 1iu quy', hiêm dê ph%ic vii nghiên ciru và phiic vi dôi song xä hi. 

V. TO CHC THVC HIN 

1. Các co' quail, don vi thuc huyn và Uy ban nhãn dan xä, thi trn 

a) Trin khai thirc hin các ni dung phát trin ngành phü hop vói diu kin 
và tInh hInh th%rc tê cOng tác van thu, km trtr cüa co quan, don VI:  Xây dim và 
to chIrc th%rc hin kê hoach  cong tác van thu, km tri hang näm trên co sâ chi dao 
cüa Uy ban nhan dan huyn; dam báo thirc hin tot các chi tiêu kê hoach dê ra 
ye van thix, lint trit. 

b) Bo^ trI, bo^ sung nhân sir lam cong tác van thu, lint trü, dam bão dung 
chuyên mon nghip vii, hoàn thànih tot các nhim v1 cong tác van thu, km trrx 
cüa co quan, don vi. 

c) Dy manh vic fxng diing cOng ngh8 thông tin vào cOng tác van thu, km 
trü; chü dng dê xuât phê duyt kinh phi dâu tu xây drng, cài tao,  nâng cap iner  
rng phông, kho dü din tIch và mua sam trang thiêt bj dê bão v, bão quãn an 
toàn tài 1iu, phiic vi cho vic khai thác, sir diing có hiu qua tài lieu  imi tr. 

d) D8 xut phê duyt kinh phi chinh l tài lieu tcn dçng. 

d) Thirc hin lp  h0^ so cOng vic, giao np M so, tài lieu dn han np km 
vào Lint trü co quan dung quy djnh; to chüc chinh l, xác djnh gia' trj tài lieu; 
thirc hin vic giao np ho so, tài lieu km tnt có thii gian bão quãn vTnh viên 
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vào Lint trü ljch sü; th?c hin cong tác bào v, bào quán an toàn tài lieu lixu trü 
và tô chirc khai thác si:r diing hiu qua tài 1iu lu'u trü. 

e) Xây dimg dr toán và bo^ trI kinh phi cho hoat dng van thu, lint tra Co 
quan, don vi hang näm. 

2. Phông Ni vi 

Phi hçip cac co quan, dan vi tham mint Uy ban nhân dan huyn thirc hin 
các ni dung phát triên ngành Van thu - Lint trü tü nay den näm 2025 phü hop 
vói tInh hInh th%rc tê tai  huyn; hisâng dn thirc hin cong tac van thii, liru trü ti 
ca quail, don vi thuc huyn và Uy ban nhân dan xà, thi trãn; day mtnh vic l'Ing 
dung cong ngh8. thông tin vào cOng tác vAn thu, hxu trt; chü tr9ng ni dung lp 
ho so cong vic; bô tn, cài t?o,  nâng cap ma rng kho (phông) dê bAo quân, bâo 
v8 an toàn tài lieu lu'u trtt, thu th.p ho so, tài lieu vào Lint trü co quan; chinh l, 
xác djnh giá trj tài lieu, giao np ho so, tài lieu vào Luu trü ljch sir thành phO. 

3. Phông Tài chInh - Kê hoich 

Thm djnh, tng hop, d8 xut Uy ban nhân dan huyn b6 trI kinh phi cho 
cong tác vAn thu, kru trt cüa các co quan, don vi, Uy ban nhân dan xA, thj trân 
theo Kê hoch cüa Uy ban nhân dan huyn. 

Hrnng dn các ca quail, don vi, Uy ban nhân En xA, thj trn si'r dimg kinh 
phi phiic vi cOng tác vAn thu, lint trtr theo chüc nAng, nhim v11 và trong phm 
vi quãn l. 

Trên day là Ke^ hoach cüa [iJy ban nhân dan huyn v phát trin ngành VAn 
thu, Lint trit huyn Hoc Mon den nAm 2025,L14L 

CHU TJCIj2k— 

urnh VAn Hông Ngçc 
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