
UY BAN N}{AN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
THANH PHO HO CHI MTNH 	Dc lp - Tir do - Hnh phüc 

S1NQIVJ 

L 	5/HD-SNV 	Thành phd H C'hI Minh, ngày2.ctháng nàm 2017 
CIII QC VAN Titu-LIJU TR'J 

H1X(NG DAN 
DEN 	 vi e

A 
 c t chfrc quan HyKho Liru trfr và tài 1iu liru trfr 

• Ngay: 	üa các co quan cap huyn ti Thành ph H1 Ch' Minh 
Chuyèn: 	  

Luu hi Sor so: 	 
Can cir Ludt Lru trü ngày 11 tháng 11 nàm 2011; Thông tr so 

15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 12 näm 2014 cUa BO Ni vii hu&ng dan chüc 
nàng, nhim vi, quyên hn và ca câu to chüc cüa Sâ Ni vi thuc Uy ban nhãn 
dan tinh, thành phô trrc thuc Trung uang; Phông Ni vi thuc Uy ban nhán 
dan huyn, qi4n, thj xä, thành phô thuc tinh; Thông tu so 16/2014/TT-BNV 
ngày 20 tháng 1 näm 2014 cüa B6 Ni vii huàng dan giao, nh.n tài lieu hni trt 
vào 1uu trü ljch sir các cap; Quyet djnh so 71091QD-UBND ngày 30 tháng 12 
näm 2015 cüa Uy ban nhân dan Thành phô ye vic ban hành Danh mvc  các Co 
quan, to chüc thuc nguôn np luu tâi lieu vào Trung tam Lixu trü ljch sir Thãnh 
ph 05  Ho Chi Minh; 

De^ to^ chtrc quãn l và sü dun t& ngun h sd, tài 1iu hInh thành trong 
qua trInh boat dng cUa các cd quan, tO chüc cap huyn tai  Thành phô dugc tp 
trung, thong nhât; dông thii tao  diêu kin thun lcii trong vic phôi hqp la ch9n 
và giao np ho so, tài 1iu vào Trung tam Ltru trU ljch sir Thành phô; 

Sà Ni vii d8 nghj Uy ban nhãn dan qun, huyn chi dao  thirc hin vic 
quãn l Kho Luu trü và tài lieu hru trui cüa các Co quan, to chirc cap huyn tai 
Thành phô nhu sau: 

i. yE QUAN LY TAI LIU LU1J TRIU  

1. Nhim vçi quãn I nhà ntr&c ve cong tác van thir, hru trü 

Phông Ni vii tham mmi, giip Uy ban nhân dan qun, huyn quân l nhà 
ni.râc ye cOng tác van thiz, lixu trr: 

a) Hixàng dk, kim tra vic thirc hin các ch d, quy djnh ve^ van th.r, 
hru ti-CT cüa Nhà ntrrc và cüa Thành phô dôi vâi các co quan, tO chCrc cr cap 
huyn và cap xA theo quy djnh cüa pháp lut; 

b) Thc hin cong tác báo cáo, thong kê ve^ van this, hru trQ theo quy djnh 
cüa pháp luat. 

2. Ve xay diyng, IA trI Kho Liru trfr 
Uy ban nhãn dãn quan, huyn chi dao thirc hin vic xây dirng, b trI Kho 

Lisu tr& Co quy mô vdii tich phü ha dê bâo quãn dU so hrqng ho so, tài lieu 
cüa các cd qua, to chic tron phm vi quan l theo chi dao  cüa Uy ban nhán 
dan Thành phô tai  Cong van sO 3626/UBND-VXngày 29 tháng 6 närn 2016 cüa 
Uy ban nhãn d Thành phô ye vic xay dirng, bO trI, cái tao,  nâng cap Kho Lisu 
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trU tai  các cci quan, tô  chüc và Hu&ng dk s 232/HD-SNV ngày 20 tháng 01 
näm 2016 cüa Sâ Ni vi ye vic xây dirng, bô trI, ca-  tao,  nãng cap Kho Lixu 
trU. 

A 	, 3. Ve quan ly,  Kho Liru trtr 

D thong nht quân 1 vâ dam bào an toàn tài 1iu tai  Kho Lini trU, Uy ban 
nhân dan qun, huyn chi dao: 

- Giao Phông Ni vi trrc tip quãn 1 Kho Lixu trU và b trI kinh phi mua 
sam trang thiet bj de bâo 	quãn tâ i 1iu km trtt. 

- B sung biên ch cho Phông Ni vi d thirc hin t& nhim vi quan 1 
tâi 1iu lizu trtt tai  Kho Lizu trQ trong tong  so biên chê dizçic giao cüa qun, 
huyn. 

4. Quin 1 tài 1iu hru trü'; xác djnh giá trj và giao np tài 1iu vào 
Trung tam Liru tril I!ch  sfr 

Phóng Ni vi chü tri phi hcip vth các co quan, to chüc cp huyn thuc 
nguôn np km vào Trung tam Luu trCtljch sr Thành phô: 

a) To chüc giao nhn tai 1iu vào Kho Li.ru trr; thirc hin t& các khâu 
nghip vi cüa hoat dng li.m tril 

b) Xác djnh giá tn tâi 1iu, lira ch9n và 1p Mic 1iic h so, tài 1iu có th?ñ 
h?n bâo quail vTnh viên (ho so dâ duçic chinh 1) cüa các Co quan, to chüc cap 
huyn thuc nguôn np lixu. 

c) Lp thU tiic de nghj th.m djnh và giao np vào Trung tam Lixu tr& ljch 
si'r Thành phô theo quy djnh tai Thông tix so 16120141TT-BNV và Quyêt djnh so 
7109/Q. 

H. TO CHUC TH1TC HIN 

1. PhOng NOi vu tham muu Uy ban nhán dan qun, huyn trin khai thirc 
hin các ni dung cUa Huàng dk nay và báo cáo kêt qua ye Chi civic Van thu - 
Li.ru trU. Qua trmnh thrc hi n, nêu có phát sinh vithng mac, Uy ban nhãn dan 
qun, huyn kip thñ phân ãnh ye Sâ Ni viii dé phôi ha d8 	giái quyêt. 

2. Hithng dk nay thay theHuàng dn s6 1320[M-SNV ngày,  22 tháng 
10 nm 2009 cUa S& Ni vi ye mt so chirc nng quán 1 nhà nuâc y  lTnh vrc 
vn thu, km trü ti Uy ban nhán  dan  qi4n, huyn; Hu&ng  dan so 2071HD-SNV 
ngày 27 tháng 02 nm 2012 cUa Sâ Ni vi ye yiêc to chUc quàn 1 kho km trü 
và tài 1iu lixu trtr thuc Uy ban nhân dan qun, huyn./. 

Noinhn: 
- Uy ban nhãn dan qun, huyn; 
- Phang Ni vV qun, huyn; 
- Cic Van thu va Luu trfr nhà nithc (dé b/c) 
- Uy ban nhãn din Thãnh ph (dé b/c); 
-Chiciic Va7n thu-Luutrcr(3b); 
- Luu: VT> 


