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CIII CVC VAN THU40IJ TRU 

Trong nhUng närn gn day, cong tác km trU, quán 1 tài lieu lixu trtt tti 
các co quan, to chirc có nhiêu chuyên biên tIch circ, tüng b.rrc di vào nê nêp, 
on djnh và dam bâo cung cap thông tin, tài 1iu kip thai cho cOng tác quân l, 
diêu hành cüa Co quan, to chüc. 

Tuy nhiên, hot dng lixu trU, quân l tài 1iu hiu trCr can mt so ton tai: 
Thu tnràng va cOng chüc, vien chCrc mt sO co quan chua nhin thirc dung vai trô, 
vi trI, tam quan trong cüa côngtác lixu trfr nhât là giá trj tài lieu  km trct; vic 
chap hành cac quy djnh ye lp ho so, giao np ho so, thu thp, chinh l, xác djnh 
giá iii tài lieu, bão quãn, thông kê và sü diving tài 1iu km ti-U cOn nhiêu htn ché. 

Thrc hin Ludt Liiu trtr, de^ khâc phic nhUng tn ti, hn che^ nêu trén, 
dOng thai tang cu?mg cong tác quán l tài Iiu luu trU tai các Co quan, tO chrc, 
Uy ban nhân dan thành phô yeu câu Thu tru&ng các S&, ban, ngânh thành phô, 
Chü tich  Uy ban nhan dan qun, huyn tO chirc th%rc hin và chi dao  các CO quan, 
to chüc trrc thuc (neu co) thrc hin các thim vv sau day: 

1. Thu tru&ng cac So, ban, ngành Thành ph6 có trách nhim: 

a) Tang ctrOng cOng tác quãn l tài lieu luu trü: 

- Ap dung các bin pháp nhm nâng cao hiu qua trong vic quân l và 
sU dung tài lieu kru tril 

- Tuyên truyn, pho^ bin, quán trit cac van bàn quy phm pháp luQtt 
ye cong tác van thu, kru tr-Cr nhm nâng cao nhn thüc ye vai trO, vi trI tam 
quan trong cüa cOng tác km trU nht là giá tri tài lieu hru trU trong cong chüc, 
viên chüc. 

b) Bo^ trI nhân sr lam cong tác van thu, liju trU dung tiêu chun chirc danh 
theo quy djnh; to chirc dào tao, bôi thräng nâng cao trInh d chuyên môn, 
nghip vu cho ngi.thi lam cOng tác van thu, luu ti-U. 

c) T05  cht'rc thuc hiên các nhiêm vi: 

- Trin khai thirc hin các quy djnh cüa pháp lust ve^ cOng tác van thu, 
km trU; to chüc quãn l tOt hO so, tài 1iu hinh thành phô bién trong qua trInh 
hot dng cüa co quan, to chüc mInh. 



- Xây dung, ban hành QUy ch cong tác van thur, liiu tth ca quan, trong do 
quy djnh trách thim vã chi tiêt hoat  dtng van thu, hxu trcr: ye quân 1 van bàn, 
the thirc vâ k5 thut trInh bay van ban, lp ho scr và np hxu ho sc, tài 1iu vào 
Lixu trCt ccr quan, quãn 1 và sr ding con dâu trong cOng tác van thu; cOng tác 
thu thp, chinh 1, xác dinh giá frj tâi 1iu, bâo quán, thông ké và to chirc sCr ding 
phát huy giá trj tài 1iu h.ru trü. 

- Xây dtrng, cãi tao, b6 trI phOng, kho d bão quãn tài 1iu hru trU và 
darn bâo Co sr wit chat, trang thiêt bj phü hqp dê quãn 1 tài 1iu; thithng xuyên 
kiêm tra, v sinh kho tang dam báo an toàn tài 1iu. 

d) Các Co quan, t6 chüc thuôc ngun np liru tài 1iu vào Trung tam Li.ru trC 
ljch sir thânh phô xay dung kê hoach thu thp ho so, tài 1iu vào Luu trr Co quan 
và chinh 1tài lieu ton dong, tIch dông, kra chçn tài 1iu có thai hn bAo quãn 
vinh vien dê giao np vào Trung tam Luu trU ljch sü thành phô theo quy djnh Va 
hirâng dan cüa Si Ni v. 

d) Hang näm, báo cáo kt qua thrc hin Chi thj nay ye Sâ Ni vu. 

2. Chü tjch Uy ban nhân dan qun, huyn có trách nhim: 

a) Ngoài vic tO^ chüc thirc hin các nhim vi tai Khoàn 1 cüa Chi thj nay, 
Chü tjch Uy ban than dan qun, huyn chi dao PhOng NOi v11: 

- Tham miiu vic quân 1 tài 1iu km trtt cüa các Co quan, tO chirc cAp 
qu.n, huyn. 

- To chirc 1ra chçn và thu thp tài 1iu np luu vào Trung tam Luu trü 
ljch si:r thành phô cüa cac co quan, to chüc cap qun, huyn &giao np tài 1iu 
vào Trung tam Luu trU ljch sü thành phô theo Quyêt djnh so 71 09/QD-UBND 
ngày 30 tháng 12 nãm 2015 cüa Uy ban nhân dan thành phô ye vic ban hành 
Danh m1c các co quan, to chrc thuc nguôn np kru tài 1iu vào Trung tam 
Liru trü ljch sir thành phô Ho Chi Minh. 

b) Chi dao  Chü tjch Uy ban nhân dan phumg - xã, thj trn t6' chüc thirc 
hin tot các quy djnh ye quân 1 ho so, tài 1iu hInh thành trong hot dng cüa 
Hi dông nhân dan vâ Uy ban nhân dan phithng - xã, thj trân: 

- B6 trI kho km trfr du' din tIch d8 báo quân tài lieu; tài lieu hInh thành 
trong hoat dng cüa Hi dOng nhân dan và Uy ban nhân dan phu?ing - xã, ,  

thj trân phâi &rçic quân 1 tap trung tai  Liru trü Uy ban nhãn dan phu?mg - xâ, 
thj trân. 

- Tang cthng chi do, 9uàn l các hoat dng nghip viii cUacôngtác quàn 
1 ho so, tài 1iu tai  Luu trr Uy ban nhân dan phung - xã, thj trân: Vê quãn 1 
van bàn di, den; lap hO so, giao nop ho so, tài 1iu vào Liru trU Uy ban nhân clan 
phuing - xà, thj trân; thu thp, chinh 1, xác djnh giá trj tài 1iu; bâo quàn và tO 
chüc sü dung tài 1iu km trü hmnh thãnh trong hot dng cüa Hôi dOng nhân dan 
và Uy ban nhân dan phu&ng - xà, thj trãn. 
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3. Giám dc Sâ Nôi vu có trách nhiêm: 

a) T6 chüc frin khai và hxrng dn thxc hin Chi thj nay, tong hçp Va 
báo cáo kêt qua ye Uy ban nhãn dan thành phô. 

b) Tang cu?ing lEarn mixu, de xut, xây dirng các van ban huâng dan 
chuyên mon nghiêp vu, hoat dông hru trCr nhàm nâng cao hiu qua cOng tác 
quán 1 tài 1iu km trfr cüa các cci quan, to chirc trên dja bàn thành phO. 

c) Phi hçip v&i các sâ, ngành có lien quan khn trucing tham miiu xây dung 
Dê an thu th.p hO so tài 1iu váo Trung tam Luu trü ljch sir thành phô, Dé an 
chinh 1 tài lieu ton don tai  cac Co quan, to chüc trmnh Uy ban nhân dan thành phô 
xem xét, phê duyt và to chüc thirc hin. 

4. Giám dEic Si Tài chinh có trách nhim: 

a) Phi hçip vi S& Ni vu huâng dnvic sir diing kinh phi trong hot dng 
liru trcr và quãn 1 tài 1iu tai  các co quan, to chüc. 

b) Thm djnh trmnh Uy ban nhân dan thành ph o^ phê duyt cap kinh phi d 
triên khai thrc hin Dé an thu thp ho so tài 1iu vào Trungtâm Luu trCr ljch sü 
thành phô, Dé an chinh l tài 1iu tOn d9ng ti các Co quan, to chirc. 

Thu tru&ng các S&, ban, ngânh thânh ph& Chü tjch T.:Jy ban than dan qun, 
huyn chju trách nhiêm triên khai, thirc hin Chi thj nay.!. 

Noinhân: 
-BNôivu; 
- Cuc Van thu vâ Luu ti-it nha nithc; 
- Thung trirc HDND.TP; 
- TTUB: CT, các PCT; 
- Si, ban, nganh thành phi; 
- Uy ban nhân dan qun, huyn; 
- Cac ccv quan, to chüc khác theo Quyêt djnh 
so 7109/QD-UBND ngày 30/12/2015; 

- Sâ Ni vi (3b); Sâ Tài chinh; 
- Chi ciic Van thu - Luu r'(03b); 
- VPUB: CPVP; 
- Các PhOng CV, TTCB; 
- Luu:VT, (VX-Nh) An>j45 

Nguyn Thãnh Phong 
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