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UY BAN NHAN DAN HUYN CU CHI 

Can cir Ludt To chirc ChInh quyn dla  phuang ngày 19 tháng 6 nãrn 2015; 
Can cü Ludt Lim trüso 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 närn 2011; 
Can cá Nghj dnh so 01/2013/ND-CP ngày 03/01/2013 cüa ChInh phü 

quy djnh chi ti &t thi hânh mt so diêu cüa Ludt Luu trEl'; 
Can cir Chi thi so 05/2007/CT-TTg ngây 02/3/2007 cüa Thu tuó'ng 

Chinh phü ye vic tang cuôlig bão v và phát huy giá trj tài 1iu luu ti-Cr; 
Thông tu sO 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 cüa B6 Ni vii huâng 

dn ye kho luu trü chuyên dung; 
Thông tu sO 03/2010/TT-BNV ngáy 29/4/20 10 cüa B6 Ni vi quy djnh 

djnh müc kinh te k thut chinh 1 tâi 1iu giây; 
Thông tu so 12/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 cüa B6 Ni vi,i ye vic 

hung dn phuo'ng pháp xác dnh don giá chinh l tài Iiu giây; 
Xét dê nghi cüa Trung Phông Ni vi ti To' trInh sO 803/TTr-PNV 

ngày 30 tháng 5 nàrn 2017, 
QUYET JMNH: 

Dieu 1. Nay phê duyt Dê an chinh 1 tâi 1iu ton d9ng cüa huyn Cu 
Chi giai don 1975 - 2016. 

Diu 2. Quyt djnh có hiu 1irc thi hânh 10 ngày kê tr ngày k. 

Diu 3. Chánh Van phông Hi dng nhân dan và Uy ban nhân dan 
huyn, Trung phOng Ni vi huyn, Trueing phOng Tài chinh-Kê hoch 
huyn, Thu tru'ng các phOng chuyên rnôn, Ban Bôi thu'O'ng Giãi phóng mt 
bang huyn, Ban Quân l dâu tu xây dung cong trmnh huyn và các don vi có 
lien quan chju trách nhim thi hãnh Quyêt djnh nay./c 

7\TO'j n/ian: 

- Nhr Diêu 3; 

- SNôi vii; 

- Chi cuc Van thr-Luu trci; 
- TT. HDND huyên; 
- CT và các PCT UBND huyën; 
- Các phàng, ban thuc huyn; 
- Lij$-4T, PNV.2.I-ITTNga.20 



CONG HOA XA HO! CHU NGH1A VIT NAM 
Bc lp - Tr do - Hnh phüc 

DEAN 
Chin Ii 1 tài Iiu ton dçng giai c1on 1975 - 2016 

(Ban hành kern theo Quyét d/nh so OO/QD- UBND ngày4 / cTI2017 
cz?a Uy ban nhán dan huyn Cñ Chi) 

Phan I 

SV CAN THIET BAN HANH BE AN 

I. CO SO' THIJC TIEN: 

1. Thtic trng 

Qua khão sat thic tê  tài lieu hInh thânh tr ngiy thãnh lp  huyn nãm 
1975 den 2016: tong khôi lugng 4.049 met giá. Bao gOm: 

STT Don vi 
So lu'o'ng met 

 
tai hçAu 

1 Van phông HDND - UBND huyn Cu Chi 296 

2 Phông Tii chInh -Kê hoch huyn Cu Chi 700 

3 Phông Tài nguyen và Môi tri.thng huyn Cu Chi 215 

4 Thanh tra huyn Cu Chi 70 

5 Phông Lao dng Thixo'ng binh và XH huyn Cu Chi 281 

6 Phông Giáo diic Va dão to huyn Cu Chi 186 

7 Phông Kinh th huyn Cu Chi 152 

8 Phông Ti.r pháp huyn Cu Chi 61 

9 Phông Van hóa và Thông tin huyn Cu Chi 15 

10 Phông Ni vt huyn Cu Chi 130 

11 Phông Quán 1 	do thj huyn Cu Chi 355 
12 Phông Y tê huyn Cu Chi 3 
13 Ban Quãn 1 	dâu tu xây drng cong trinh huyn Cu Chi 1500 
14 Ban Bôi thu'ô'ng giãi phóng mt bang huyn Cu Chi 85 

TOng cong 4.049 in 

2. Bánh giá 

- Tâi lieu hin trong tInh trang chat dng bó gói du'cic d trong ti và 
trên ke tam. L' do là h'âu ht là các phông, ban chu'a thu'c hiên viêc lap h 
so' hiên hành và chu'a phân cong cu the' cong chiirc, viên chirc phu trách 
cong tác lru trü' tài 1iu cho dcn v. 

NhIn chung, tãi 1iu luu trr cüa các phông, ban hin ti chi yu dugc 
hInh thành tir sau nam 1975. Sau hon 40 näm xây dung dôi rnó'i và hi nhp, 
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huyn dã dtt thrçc nhiu thành tixu to ion, càng bat  nhp vOi sir phát triên 
chung cOa toàn xã hi trên nhiu Iin ir h vc kinh t& van hóa xã hi, an ninh - 
quc phông, khoa hoc k thut, cong ngh thông tin, cong nghip - tiêhu u t 
cOng nghiêp..., tat câ 	da duc ghi 1i day dü 	nhat trong tài 1iu luu tr't. Tuy 
nhiên, hin nay khi tài iiu tn dpng dang chat Ong, bó gói can du'cc sap xêp, 
chinh 1 và bâo quãn trong diu kin và rnOi tnrOng tot nhat de' tránh xuông cap, 
hu hông oxy hóa lam tài lieu rách thüng, giôn, rn.1c, m6r ch€t hoc mat chr. 

3. Nguyen nhãn 

- Tài 1iu hInh thành vói thOi gian tn ti khá dài, nhüng nguyen nhân 
tác dng trrc tip ânh huó'ng nhu: mOi tru'Ong khI hu, các 1oi con trOng phá 
hoi, diu kin kho tang bão quãn không dáp dng yêu cau, phan ion tài 1iu dã 
bj xung cap, tài iiu luu trü du'gc ghi bang nhttng phuang pháp ghi tin rat 
khác nhau nhu vit tay, dánh rnáy,vó'i các chat lieu ghi tin nhu rniyc viêt, chi, 
giay carbon, rntrc in và luu trü trên vt mang tin bang giay. Dông thi giây 
duc sfr dung & lam tài 1iu cüng rat da dng, phong phü ye chüng loai nhu: 
giay pa-iuya, giay can và rat khác nhau ve^ chat lugng. 

- TInh trang vt l cüng nhu xr l nghip vu chuyên mOn phan lón 
chua dt yêu 	v nghip vii chuyên ngành ma cOn dn tói nguy co tiêm an 
là nhiu tài lieu luu trQ së bi hüy hoai hoàn toàn. 

Do do, nham 1oi bO nhing tài lieu không có giá trj, ht giá trj; dông 
thO'i np ve^ Luu trU' ljch sir Thành pM theo quy djnh và du'a vào bão quàn, 
luu trCr nhü'ng tâi lieu có giá trj vinh vin, lâu dài dê phc vii cOng tác xây 
dung phát trin kinh t - xã hi, an ninh - qu6c phOng cüa huyn thI vic ban 
hânh De^ an "giâi quyt tài lieu tn d9ng" cüa huyn trong giai dotn hin nay 
I  ht suc can thit. 

II. CO  SO PHAP L 
- Can cir Ludt Luutr€ts 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 närn 2011; 
- CAn cr Nghi djnh sO 01/2013/ND-CP ngày 03/01/2013 cua ChInh phü 

quy djnh chi ti& thi hành rnt so^ diu cña Ludt Luu trü'; 
- Chi thj so 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 cüa Thii tuing ChInh phü 

ve vic tAng cuO'ng bâo v6 và phát huy giá tri tài lieu luu trü'; 
- Thông tu s6 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 cüa BO Ni vii huó'ng 

dn v& kho 1uu trQ' chuyên ding; 
- Thông tu' s6 03/2010/TT-BNY ngAy 29/4/2010 cua B6 Ni vii quy 

djnh djnh rnirc kinh te^ k thut chinh 1 tài iiu giay;  
- Thông tu s o^ 12/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 cüa B6 Ni vi ye 

vic hu'ó'ng dn phuo'ng pháp xác djnh don giá chinh 1 tài iiu giay; 
- COng vAn so^ 283/VTLTNN-NVTW ngày 19/5/2004 cüa Ciic VAn thu và 

Lu'u trü' Nhà nu'o'c v8 vic ban hành bàn huó'ng din chinh i tài lieu hành chinh. 
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Phan II 

MVC TIEU, NHIM VV, GIAI PHAP 
GIA! QUYET TA! LIEU TON DQNG GIAI DOJN 1975 - 2016 

I. MTJC TIEU 
1. Mic tiêu chuiig 

Giãi quyt dcrt diem tài 1iu tn d9ng giai doan tü nãrn 1975 - 2016 cüa 
các Phàng, ban là vic lam ht sirc cn thit nhm bão ve an toàn và sir diing 
có hiu qua tài lieu luu tra, nhm nãng cao vai trô trách nhim cüa co quan 
Nhà nuic, các t8 chüc chinh trj, t6 chüc xã hi và mi cong dan di vâi vic 
bâo v, quãn l và sir ding tài 1iu luu trCr qu& gia phic vii cho cong tác xay 
dung, phát trin kinh t - xà hOi,  an ninh - quc phông trên dja bàn huyn. 

2. Muc tiêu cu the 

- T6 chüc phân loai  khoa hoc,, xác djth giá trj, 1ira ch9n, bâo quán an 
toàn dê nâng tui thç tài 1iu phiic vu vic khai thác, scr diing ti các Ca quan, 
don vi trén dja bàn huyn. 

- HInh thânh nguyen tc trong vic quàn l tài 1iu lixu trr mt cách 
nghiêm tüc, bt buc can b, cong chirc, viên chirc phài lp ho^ sa cong vic, 
ho sa hin hành vâ np luu ho^ sa vào kru trCr ca quan hang näm. 

- Trng buó'c xây drng hoàn thin he thng cOng cu thng kê tra cru 
truyn thng và M thng Ca so dü 1iu thông tin cp it dê quãn 1 và phic vu 
khai thác, sà dung. 

II. NHIIM VU, GIAI PHAP 
1. Nhim vu 
- Phân loai, chinh 1, xác djnh giá trj tài Iiu, thng kê và sap xêp khoa 

hoc bào quan an toàn và phc vi str ding tài 1iu luu trft thirc hin dung theo 
quy djnh tai  Cong van so 283/VTLTNN-NVTW ngây 19/5/2004 cüa Cc Van 
thu và Li.ru tr& Nhà nuOc v vic ban hành bàn huâng dn chinh 1 tài 1iu 
hành chinh. 

- Thirc liin các bin pháp k thut nh&m kéo dài tui th9 tâi lieu  dôi 
vâi các phông tài 1iu có giá tri iOn có tn s6 khai thác scr dung cao dang có 
nguy Ca xuông cap tram trpng. 

2. Giãi pháp 
- Thfi trithng các ca quan thuc ngun np luu tài lieu vào Urn tra ljch 

sir tp trung chi d?o  vic chinh 1 hoàn chinh dit dim s6 tài 1iu tn d9ng tix 
lOc hInh thành d&i nàm 2016. 

- Thu tri..rOng Ca quan các don vi kiên quyt chi do ki&n tra vic lp ho 
so cong vic ccia cong chOc, viên chüc hang näm phãi thtrc hin vic giao np 
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ho so, tài lieu vào luu tra hin hành cüa ccr quan theo quy djnh cüa pháp 1ut 
V8 lixu trü và diia vao tiêu chun xét thi dua hoàn thành nhim vii hang näm. 

- Hang nàrn chi dao  vic kirn tra hra ch9n nhng tài 1iu có giá trj dê 
giao np vào Lim trtt Ijch si:r các ctp và thuc hin vic tiêu huS'  tài 1iu ht giá 
trj theo Iu'óng dn cüa Chi ciic Van thu và Lu'u tr€ Thành phi. 

Phãn III 
KINH PHI VA LO TRINH THU'C HI1N 

I. KINH PHI THV'C HItN 
1. Don giá chinh l 01 met giá tài 1iu chua chinh 1 (tâi 1iu ri lé): 

thuc hiên theo Thông tu so^ 12/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 cüa Bô Ni vii 
hu'ó'ng dn phuo'ng pháp xác dnh don giá chinh l tài lieu  giây, cu th: 

- Don giá tin luong ducic áp dung rnüc krong tôi thiu và së thay dôi 
theo quy djnh cfia nba nisó'c di vi 23 buck cong vic (Phu lyc 1). 

- Dan giá vt tu, van phông phm duqc tInh theo don giá thj trung tai 
thai dim thuc hiên chinh l tài lieu (Phu lyc 2). 

a) Di vói tài lieu Hi dng nhân dan, Uy ban nhân dan cap huyn (h 
s6 phirc tap  là 0,9). (Phu lyc 3) 

b) Di vói các phông chuyên mOn trirc thuc 	s6 phic tp 0,7). (Phy lyc 4) 

2. Kinh phi thuc hin: 

- Tong s6 don vi: 12 phông chuyên mon 

- Tong sé met giá cn chinh l: 2.464 met giá. 

- Ttng kinh phi: 12.980.280.960 dng (Muii hai t$', chin tram tarn 
rnizoi triu, hai tram tam rnuoi ngàn chin tram sáu rnixoi dong). 

Ngun kinh phi: can di tü ngân sách huyn 

Di vâi các 02 ban truc thuôc (Ban Bi thuO'ng Giài phóng mt bang 
huyn, Ban Quãn 1 du tu xay dirng cOng trInh huyn) 

Kinh phi thuc hin: 

- Tong s6 don vi: 2 ban 

- Tong s6 met giá can chinh 1: 1.585 met giá. 

- Tng kinh phi: 8.207.038.070 dng (Tarn ti', hai tram lé bay triu, 
không tram ba mu'oi tarn ngàn không tram bay rnu'o'i dng). 

Ngun kinh phi: don vi tir can di kinh phi de^ thrc hin 
II. THO'I GIAN, LQ TR!NH THIXC HIN 
Mm 2017-2018 gm các phông chuyên mon sau: 
- Van phông HDND - UBND huyn; 
- Phông Tài chinh - Kê hoach huyn; 
- Phông Tài nguyen và Môi trurng huyn; 
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- Thanh tra huyn; 
- Phông Y tê huyn; 
Nãm 2018-2019 gôm các phông chuyên mon sau: 
- Phông Lao dng Thuong birth và XH huyn; 
- Phông Giáo diic và dào tao  huyn; 
- Phông Kinh tê huyn; 
- Phông Tu pháp huyn; 
- Phông Vn hóa và Thông tin huyn; 
- Phông Quãn 1 do thi huyn; 
- Phàng Ni vii huyn; 
- Ban Bôi thirng giái phóng rnt bang huyn; 
- Ban Quán 1 dâu tu xây dung cong trInh huyn; 
(Kern theo Bang phân bô kinh phi cüa tirng p hông chuyên mOn) 

III.TO  CH1J'C THIXC HIIN 

1. Thu truông các Phông, ban, Co tài 1iu chinh 1 tp trung 1a ch9n tài 
1iu trung 1p, du' thra (giy nháp, báo ca, ti bum...). Dông thñ theo döi 
ljch bO^ trI kinh phi tin hánh hra ch9n do'n vi chinh 1 (co chirng chi hành 
ngh) k kt hpp dng chinh 1 tâi 1iu theo quy djnh. Tir nay dn närn 2019 
phâi giâi quyt xong tInh trng tài 1iu chua du9'c sap xp chinh 1, lp  ho so 
và xác djnh giá trj dd tn d9ng trong nhiu nãm qua. Dinh kS'  có báo cáo tiên 
M t1c hin, ldii có khó khän vmng mac báo cáo v& Phông Ni vi de theo 
dôi, tong hop báo cáo Uy ban nhân dan huyn. 

2. Giao Tru'&ng phOng Tâi chinh - K6 hoach huyn chju trách nhim 
can di ngân sách huyn darn báo trin khai De an; hurng dn các Co quan 
thirc hin diing rnc dIch và thanh quyt toán diing quy djnh hin hành. 

3. Giao Ban Bi thuO'ng giái phóng rnt bng huyn, Ban Quán 1 du 
tu xây dung cOng trInh huyn can di ngun kinh phi duçyc giao tu chi:r cña 
don vi de thtrc hiên. 

4. Tru'O'ng phOng Ni vi.i chju trách nhirn kim tra, theo dOi tiên d 
thirc hin Dê an cüa CáC co quan có tâi 1iu tn d9ng và hung din ve^ chuyên 
mon nghip vii lu'u trQ' trong phm vi toàn huyn./. 
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Phii hic 1: Cc bu'ó'c cüa Quy trInh chinh 1 tài 1iu giây 

SAO TT Ni dung cong vic Ngch, bc viên chñ'c 

A 
B C 

1 Giao nhn tãi 1iu và lp biên ban 
giao nhn tài 1iu 

Luu trQ' viên trung cp bc 
1/12 

2 Vn chuyn tài 1iu tü kho bão 
quán 	den 	dja 	diem 	chinh 	1 
(khoáng cách —I 00m) 

Luu trü viên trung cp bac 
1/12 

3 V6 sinh so N tâi 1iu Luu trcr viên trung cap bc 
1/12 

4 Khâo sat và biên soan các van ban 
huó'ng dan chinh 1: 

Luu tra viên chinh bc 2/8 
hoc luu trct viên bc 7/9 

- Kê hoach chinh 1; 

- Lich sir don vi hInh thành phông, 
ljch sir phông; 

- Huóng dn xác djnh giá tri tài 
lieu; 
- Huó'ng dn phân 1oi, lp ho so. 

5 Phân 1o.i tài 1iu theo Hu'mg dn 
phân 1oi 

Luu trü viên bc 4/9 hoc lu'u 
trfr viên trung cap bc 8/12 

6 Up M so hotc chinh sira, hoàn 
thin ho so theo Hu'cng dn lp ho 
so' 

a)  Up ho so dôi vói tài 1iu chua l.p 
ho so' (tài 1iu rè'i lê) 

Lu'u trü viên bc 3/9 hoc lu'u 
trd viên trung cap bc 7/12 

b)  Chinh süa, hoàn thin hô so d& vói 
tài 1iu dä dugc lp ho so nhung 
chua dat yêu câu (tài lieu dâ lap ho 
so so b) 

Luu trü viên bc 3/9 hoc lixu 
trü viên trung cap bc 7/12 

7 Mn mic phiêu tin (các trithng 1, 
25  4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14) 

Luu trU viên bc 3/9 hoc lu'u 
trtr viên trung cp bc 7/12 

8 Kirn tra, chinh süa viêc lp h6 so 
và vic biên rniic phiêu tin 

Luu tra viên chinh bc 2/8 
hoc luu trü viên bc 7/9 

9 H8 	théng 	hóa 	phiu 	tin 	theo 
phuong an phân loi 

Lu'u trt viên bc 4/9 ho.c lu'u 
trii viên trung cap bc 9/12 

10 H8 thng hóa h6 so theo phiu tin Luu trü viên trung cp bc 
4/12 

11 Biênrnuchôso 
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a Dánh so^ th cho tài 1iu bào quán tü 
20 närn tró' len và diên vào tr1r1ng 
10 cüa phiêu tin 

Lu'u tr& viên trung c.p bc 
1/12 

b Vit rniic 1ic van bàn di vth tài 
1iu bâo quãn vinh vin 

Lu'u trcr viên trung cAp b.c 
2/12 

C Viet bla hO^ so và chirng tiir kt thüc Lu-u trCr viên trung cAp Mc 
2/12 

12 Kiêrn tra và chinh süa viêc biên 
mIic hô  so 

Luu trC viên bc 5/9 hoc luu 
trU viën trung cap bc 10/12 

13 Dánh so^ chinh thirc cho h 	so vào 
truông so 3 cüa phiêu tin và len bIa 
M so 

Luu trQ viên trung cap b.c 
2/12 

14 V6 sinh tài 1iu, tháo bO ghim, kçp, 
la.rn phäng và dua tài 1iu vào bIa 
hôso 

Luu trcr viên trung cAp bc 
1/12 

1 5 Di.ra ho^ so vào hp (cap) Luu trü viên trung cap bc 
1/12 

16 Viet và dan nhän hp (cap) Luu trQ viên trung cap b.c 
2/12 

17 Vn chuyn tài 1iu vào kho và xp 
lêngiá 

Luu trr viên trung cAp b.c 
1/12 

18 Giao, nhn tài Iiu sau chinh 1 	và 
lp Biên bàn giao, nhn tài 1iu 

Luu Lrci viên trung cAp b.c 
2/12 

19 Nhp phiêu tin VàO Co So dü 1iu Luu trD viên trung cAp bc 
3/12 

20 Kim 	ti-a, 	chinh 	süa vic 	nhp 
phiêu tin 

Luutr 	viên bc 3/9 hoc lixu 
trU' viên trung cap bc 7/12 

21 Lp imc 1ic ho so' 

a)  Viêt lOi nói dtu Luu tr& viên chinh bc 2/8 
hoäc km tra viên bãc 7/9 

b)  Lp bang ti-a cü'u bô trQ Luu tra viên chinh bc 2/8 
hoãc km trCr viOn bâc 7/9 

c)  Tp hqp dCr 1iu và in miic 1ic ho^ 
SO tir CO th da lieu (03 bô) 

Lt.ru tra viên trung cap bc 
4/12 

d)  Dóng quyên rniic 1ic (03 b) Luu tr' viên trung cAp b.c 
4/12 

22 Xir 1' tâi lieu Ioai 

a) Sip xp, bó gói, thng kê danh 
muc tài lieu loai 

Lru trci vién trung ctp Mc 
4/12 
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b) Viet thuy& minh tài Iiu loçd Luu trd viên chInh bc 2/8 
hoäc luii trü viên bâc 7/9 

23 Kk thiic chinh 1 

a)  Hoãn chinh và bàn giao ho so 
phOiig 

Lu'u tr€t viên trung cap bc 
2/12 

b)  Viet báo cáo tOng két chinh 1 LUU trU' viên chinh b.c 2/8 
hoàc luu trtt viên bâc 7/9 

Cong 
chi 
phi 
nhn 
cOng 

Dôi vi tái Iiu thi lé (Vsp = Vsp,1 
+ Vsp,2 + ... + Vsp,6a + 	+ 
Vsp,23). 
Di vó'i tài lieu dã lap ho^ sa so' b 
(Vsp = Vsp,1 	+ Vsp,2 + ... + 
Vsp,6b + ... + Vsp,23). 

Cong 
chi phi 
dãbao 

gOm 
thu ê 

GTGT 
10% 

EMi vó'i tài 1iu räi lé (Vsp x 1,1) 

D& vi tài lieu dã np M so so b 
(Vsp xl,1) 
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Phu hc 2: Don giá Vii phông phãm cho 01 met thi tiii: 

STT Ten vat tu', vii pliong pham DVT 
So 

1tioii  b  
Bo'ii gLa 

Thành 
tien 

(dông) 

Isai hông) tY 100 : 	4000 400.000 d 

2 
Ti mic 1c van bàn (dà bao gm 

1 5%t18saih6ng) ti 126 250 31.500d 

3 so t 126 200 25.200d 

8.000 d 4 

Giy trtng in miic 1ic h6 s, nhAn 
hp (dâ bao gôrn 5% t' 18 sal 
hông) t 40 200 

5 

Gity trng vit th&ig kê tài 1iu 
loii (dà bao gôrn 5% ty' 18 sai 
hông) to 18 200 3.600d 

6 
Phiëu tin (dà bao gm 5% t le sal 
h6n&) tO 126 300 37.800d 

7 But vit bla chik 	1 	3000 3.000 d 

8 
But viêt phiêu tin, thông kê tài 
1iu loi (bit bi) chiêc 1 3000 3.000 d 

9 

10 

But chi d dánh s tO chik 

hp 

1 	 3.000 d 

Muc in muc 1c h6 so, nhAn hp 1/100 
1.000.0 

00 10.000 d 

11 	C'ip, hp dirng tài 1iu chik 	7 	28.000 196.000 d 

12 Hdánnhanhp 19 6 1.300d 

13 

Dao, kêo ct giy, ghirn kçp, dày 
buôc, bit xóa, chôi lông, các vAn 
phông phârn khác 16.600 d 

Ttig công: 739.000 d 
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Phu Jçic 3: He^ si phfrc tip 0.9 (DM vó'i tài 1iu HDND-UBND) 

SO 

TT 

I 

2 

4 

A 	 'A Not citing cong viec 

Giao nhn tài 1iu và l.p biên ban giao nhn tài 
lieu 

Do'nvi 
tin Ii 

métkê 

Than ii tieii 

)_.._ 

1449 

7239 
12065 

64719 

Vnchuyntài lieu tiir khobaoquàn den dja 
diêm chinh 1(khoàngcách 	100m) 

scy  
Khào sat và biên soan các van bàn huó'ng dan 

.1 

- 
m6t U 
met k 

- Ké hoach chinh 1'; 
- Lich sir do'n vi hInh thành phông, lIch  siir 

. 
ong dan xa dinh 

L.... 

- 
- Hu'óng dn pân Ioai, lp ho^ so'. 

5 	Phân loai tai lieu theo Hiiong dnphan loai metkê 260254 
6 	Up ho so hoc chinh sa, hoàn thin ho so 

a) 	Up ho so dôi vói tài 1iu chua l.p hO so' (tài 
............. 	--..-- --- ... . ........ 	-...........  

lieu thilê) rnétkê 1582.266 
7 	Men mçic phi&i tin (các truông 1, 2, 4, 5;  6, 7, 

8,9, ii, 13, 14) métk 604657 

imic phiêu tin met k 660713 
9 	He thng hóaphiu tin theo phuongánphan 

loai métk 36109 
10 	HUtI 	 phi ii tin 	- m6t k^  451 

116 s(y  
a 	Dánh so tà' cho tài 1iu bào quân tfr 20 näm trO 

I18n vA di8n vAo tmng 10 cüahiêu tin 
b 	Vit rnic hic van bàn di vi tài 1iu bão quân 

rnétk 147186 

--....- ..._....- in7h vien . met k ..- ...  -..- .....-2-8-.6.... ...5.-5-..0  
c 

.......  
Viêt bIa ho so và chi:rng tr kêt thüc met 

.-.-... 
k8 191033 

12 	Kiêm tra và chinh sü'a viêc biên muc ho scr met kê 208255 
13 	'Dánh s6 chinh thirc cho M so vao truô'ng sô3 
 	cüa phiêu tin và len bla hO so met k8 32634 

14 	V6 sinh tài 1iu, tháo bó ghim, kçp, lam phäng 
vàduatài lieu vàobIahôsa m6t k8 118319 

15...hô so.vaohp(cp) 
--S-... ...................................................................m6t k& 9652 

16 Viêtvà d p) --S.-.-m6t k6 9288 -- 
17 V.n chuyên tài 1iu vào kho và xêp len giá met ke^ 7239 
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18 Giao, nhn tâi 1iu sau chinh 1 	và lp Biên 
ban giao, nhân tài lieu met ke 161848 

19 1 Nhâpphiu tin vao co so dd lieu met kê 416676 
20 Kiêrn tra, chinh sra vic nhphiêu tin met k6 1 136134 
21 Lâmuc1uchso 
a)  Viét 16ri nói dâu met ké 7765 
b)  Up bang tra ciru bô trçi met k 31065 
C) Tap hop dü lieu va in muc luc ho so tu ca so 

dU lieu (03 bô) métkê 10531 
d) Dong quyên muc luckO3  bô) met kê 10496 
22 Xi.r1tài lieu loai 
a)  Sap xêp, bo gol, thông kê danh muc tai lieu 

iloai métkê 120810 
b)  Viet thuyêt minh tâi 1iu 1oi met ke 2588 
23 KCt thcic chinh 1' 
a)  Hoàn chinh vàbàn iao h so phông met k 530 
b)  Viêt bao cao tong kêt chinh ly met kê I 5176 

jTôngccng 5.188.374d 

A 

I 
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Phu It 4: J-J so phñ'c tap 0.7 (Di vói thi 1iu các phông chuyên mon khác) 

So 
No i dung coA  ng vecTT  Don vi tinh Thanh tien 

(1) (2) (3) (4) 
Giao nhn tâi 1iu và 1p biên ban giao 
nhn tài 1iu met kE 1127 

2 Van chuyn tai 1iu tir kho bâo quãn den 
dja diem chinh 1 	(khoãng cách '100m) met M 5630 

3 ye sinh scr b6 tãi lieu met k 9384 
4 Khâo sat và biên soan các van ban huóng 

dan chinh l: met kê 50337 
- Ke^ hoach chinh 1; 
- Lich sir do'n vi hInh thành phông, ljch 
si:r phông; 
- Huó'ng dn xác djnh giá trj tài 1iu; 
-Hió'ngdânphân1oai,1phoso'. 

5 Phân loai tài 1iu theo Huó'ng dn phân 
loai métkê 202420 

6 Lp ho so ho.c chinh sü'a, hoãn thin ho 
so' theo Hi.ró'ng dan lp ho so 

a) Lap ho so' dôi vôi tài 1iu chua 1p ho so' 
(tài lieu thi lé) met kê 1230651 

7 Biên miic phiêu tin (cac truô'ng 1, 2, 4, 5, 
6,7,8,9, 11, 13, 14) m6t k8 470289 

8 Kiêrn tra, chinh sira vic lp hO so vâ 
vic biên nuc phiêu tin met k 513887 

9 HE thông hóa phiêu tin theo phu'o'ng an 
phân 1oi met k8 28085 

10 HE thng hóa ho scr theo phiu tin met kE 35099 
11 Biênmuchôso,  
a Dánh so to' cho tài lieu bâo quân tü 20 

näm trO' len và then vào tru'O'ng 10 cüa 
phiêu tin met kE 114478 

b Viêt muc lucvãn ban di vó'i tài lieu  bão 
quán vinh viên met k8 222872 

c Viet bia ho^ so' và chüng tir kt thic met k6 148581 
12 Kiêm ti'a và chinh sira viêc biên miic ho 

so métkê 161976 
13 Dánh so^ chinh thüc cho ho so vâo tru'ng 

so 3 cia phiêu tin vâ len bIa ho so' met k& 25382 
14 V8 sinh tài lieu, tháo bO ghim, kçp, lam 

phäng và du'a tài 1iu vào bla ho so' met k8 92026 
15 Du'a ho so vào hp (cp) met kE 7507 
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16 Vi& vâ dan nhän hp (ctp) met k6 7224 
17 \Tân chuyên tãi 1iu vào kho Va xêp len 

giá m6t k6 5630 

18 Giao, nhn tài 1iu sau chinh 1 	và lp 
Biên ban giao, nhn tài lieu met k8 125882 

19 Nhp phiu tin vào cci si dtt 1iu met k6 324082 
20 Kim tra, chinh sra vic nhp phiêu tin met k8 105882 
21 LQp rniic liic ho s 
a)  Viêt lôi nói du met kê 6040 
b)  LQp bang tra cru bô trçY met ke 24162 
c)  Tp ha p dii lieu vt in mçic 1iic ho sa tr 

cc si dtt lieu (03 bô) met ké 8191 
d)  Dóng quyên nwc  lçc (03 b) met k6 8163 
22 Xi:r 1 	tài 1iu loai 
a)  Sap xêp, bó gói, thng kê danh rnic tài 

lieu loai met kê 93964 
b)  Viêt thuyêt rninh tâi 1iu loai met ke 2013 
23 Kêtthiic chinh I 
a)  Hoàn chinh và bàn giao hO^ su phông met k 412 
b)  Viêt báo cáo tong kêt chinh 1 met ke 4026 

Cong 4.035.402 
VAT 403.540 
Tong cong 4.438.942 d 
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