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S 	/QD-UBND 	 Qu42n 7, ngày leb tháng ''°nãm 2018 

Cifi CJC \TA   THtr11iJ TRU 	 QUYET D!NH 

So:  	fBan hành Ké hoach phát trin ngãnh Van thir, Lint tril' 
DEN 

Ngãv  a9/4&4L0i 	 Quân 7 den näm 2025 

Chu vOn: 	CIII] TICH UY BAN NHAN DAN QUitN 7 

Lim hO SO so: 	Clln- cfi Ludt t6 chüc chInh quyn dja phucmg; 

Can cir Ludt Luutrüngày lltháng 11 nam 2011; 

Can cir Thông tu 01/2013/TT-BNV ngày 03 tháng 01 näm 2013 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tit mt s6 diu cüa Ludt Liru trt; 

Can cir Nghj djnh 1 10/2004/ND-CP ngày 08 tháng 4 näm 2004 cüa Chfnh phü 
ye cong tãc van thu và Nghj djnh s 09/2010/ND-CP ngày 08 tháng 02 näm 2010 cüa 
Chi phü sra dii, b6 sung mt s6 diu cüa Nghj djnh so ii 0/2004/ND-CP ve cong tác 
van thu; 

Can cü Quyt djnh s 5484/QD-UBND ngày 17 tháng 10 näm 2017 cüa Uy ban 
nhân dan Thành ph6 H6 Chi Minh v6 ban hành Kê hoach phát trin ngành Van thu, 
Lim tnt Thành pho^ H 6 Chi Minh den näm 2025; 

Can cir Quyt djnh s6 113/QD-UBND ngày 17 thang 01 näm 2017 cüa Uy ban 
nhân dan Qun 7 ve ban hành Quy che cong tác van thu, luu trct cüa Uy ban nhân dan 
Qu.n 7 và các ca quan, don vi true thuc Qun 7; 

Xét de^ nghj cüa PhOng Ni vu Qutn 7 ti TO' trInh so 41713  /TTr-NV ngày 
thángLi näm 2018, 

QUYET DNH: 

Diu 1. Nay ban hành kern theo Quyt djnh nay K6 hoach phát trin nganh Van 
thu, Liju trCr Thành ph o^ Ho^ Chi Minh dn näm 2025. 

Diu 2. Thu truO'ng các ca quan chuyên mOn, don vi sir nghip thuc qutn và 
Chü tjch Uy ban nhân dan 10 phuO'ng can cu1r chu1rc nang, nhim vi du.rçc giao và ni 
dung Ke hoch nay d8 xay dirng chi.rcing trInh, k8 hoach cu th& nhm trin khai thirc 
hin dat  hiu qua cong tác van thu, liru trft. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành keA nr ngày k. 

Diêu 4. Chánh Van phOng Hi dng nhân dan và Uy ban nhân dan qun, TrtrOng 
phOng Ni V11 qun, Thu tnr&ng các cci quan chuyên môn, don vi sir nghip thuc 
qun và ChU tjch UBND 10phi.rO'ng chju trách 	ành Quyt djnh nay.!. 

No'inhân: 
- Nhu Diêu 4; 
- UBND Thânh phô (dé b/c); 
- SNôivu; 
- Chi cue VT-LT (dé b/c); 
- UBND qun 7 (CT, PCT) (dé b/c); 
- Phàng Ni vii qun; 
- Liiu: VT, P.NV (2b) G2018. Lê Hôa Binh 



UY BAN NHAN DAN QUJ.N 7 CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
We 1p - Tir do - Hanh phüc 

S: 	/KH-UBND 	 Qun 7, ngaya€5 tháng Anäm 2018 

KE bACH 
Phát trin ngành Van thir, Lu'u trfrQun 7 den 11am 2025 

(Ban hành kern theo Quyêz' djnh so 	/QD- UBND 
ngàybthángAOnarn 2018 cüa C/in tjch Uy ban nhán dan Quçn 7) 

I. THTIC TRANG CONG TAC VAN THU, LIXU TRU TREN DJA BAN 
QUILN 7 

1. Kt qua dt thrçrc 

Duçrc sr quan tam lânh dao,  chi clao cüa Thành ph& cong tác van thu, km trfr  
trong thii gian qua trên dja bàn Qun 7 dã có nhiêu chuyên biên ye nhn thüc, cách 
nh'm mâi ve thm quan trong cüa cong tác van thu, luu tril, gop phân khàng djnh v 
trI, vai trô cüa can b, cong chCrc, viên chüc lam cong tác van thu, hxu trft. 

Hoat dng cUa cong tác quãn 1 nhà nuâc ve^ van thir, km trü dâ dugc dy mnh, 
tang cung cOng tác kim tra, hrnrng dn nghip vii nham dua cong tác van thu, liru 
trCr ngày càng di vao ne^ np. Quan tam dâu tu co' si vQt chat, dâu liz kinh phi cho 
boat dng van thu, km till Chü trong tuyen dung dôi vOi can b, cong chirc, viên 
chüc có trInh d6 chuyên mon nghip vii van thtr, km tril Thrning xuyên t6 chic, ci:r 
di dào tao,  bôi duOiig nghip vV cong tác van thu, km trü dôi vOi can b, cong ch'rc, 
viên chirc phi,i trách Cong tác van thu, km tnr cüa don vi. Dc bit Uy ban nhãn dan 
Qun 7 dã có Kho Lu'u trü Qun 7 dam bão cong tác bão quãn, quân l và sü dung 
h6 so, tài lieu có gin fri trong thôi gian tâi. 

2. Hin ch 

Cong tác van thix, liru tri:t trên dja bàn Qun 7 con gp nhiu khO khàn: Lãnh 
dao cac co quan, don vi thiu quan tam trong thirc hin chi dao  lap hO^ so, giao np 
ho so' vào Luu trü co quan dn den ho so', tài lieu ton dung ngày càng nhiu và 
nguy co mt mat, hu hông tài lieu Co giá frj ngày càng cao. Không phát huy duçc 
giá trj tài 1iu hin có cüa co quan, don vi, vic tra ci.Tru, khai thác sCr dung tài lieu 
Wu qua chua cao. 

Vic irng dmg cOng ngh8 thông tin vào cong tác van thu, kru trCt chua dizçic 
thirc hin dông b. Phàn mêm dung chung trong quãn l van bàn den, van di thu 
yêu là các phông, ban chuyên mon thuOc qun, chua thirc hin dôi vâi các don vi sir 
nghip cong l.p ngành giáo dic thuc qun. 

Di ngü lam cong tác van thu, km trfr tai  the co quan, don vi có bang chuyên 
mOn, nghip vii ye van thu, km trü can hn chê nell vic thxc hin cong tác van 
thu, km trü tai  don vi cOn gp nhiêu khO khan, can b6^ cOn kiêm nhim, không 
chuyên trách. 

H. MUC TIEU PHAT TRIEN NGANB VAN THIJ, LUAU TRff QUiNN 
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DEN NAM 2025 

1. Miic tiêu 

a) Miic tiêu chung 

- Quãn l thong nht cong tác van thu, luu trCt trên dja bàn qun; bào v, bão 
quân an toàn và phát huy giá trj tài 1iu luu trft phiic vi có hiu qua nhim vii 
ngành van thu, km trft. 

- Dinh huàng sl-r phát trin cüa cong tác van thu, km tit tai  qun dn näm 
2025, nhäm gop phán cung cap thông tin lam can cii dê các co' quan, dan vi xây 
d%rng kê hoach, can dôi, phân bô các nguOn hrc cho qua trInh du tu phát trin diing 
djnh hurng cüa qun, qua do gop phn thirc hin hiu qua miic tiêu chin luçic phát 
triên kinh tê - xà hi cüa Quãn. 

- Tao co' sâ pháp 1 day dü, hoàn chinh d quãn l nhà nuàc ve cong tác van 
thu, luu trCt tai  qun; lam cAn dr cho các cci quan, don vi xay dun g k hoach hang 
11am, xay drng và phê duyt các dê an dâu tix phát triên ye lTnh vrc van thu, km tru', 
nhât là cOng tác quãn l tài lieu tai  các Ca quan, don vi thuc qun dam bão dling 
quy djnh. 

b) Miic tiêu cu the  

- Hoàn thin van bàn huâng dn nghip vi d8 quãn l cong tác van thu, km 
trü dáp 1mg yeu câu phát triên cüa qun; to chlrc b6 may van thu, km tri:t tr qun 
den phung dli diêu kin thirc hin chlrc näng quail 1 và hoat dng thng nhAt v 
cong tác van thu, km trü. 

- Xây dirng dci ngü cOng chirc, viên chlrc lam cOng tác vAn thu, km trü chun 
mrc, duçc dào tao  dung chuyên mon nghip vu, dam bào yêu cu thirc hin cac 
nhim vi,i dt ra cho ngành trong thñ ki cOng nghip hóa, hin dai  hOa và hinhp; 
he thông co,  sâ 4t chat dáp 1mg yêu cu quãn l nhà nuâc v6 vAn thu, km trit, bão 
V8, bão quân an toàn và to chlrc sIr dung hiu qua tài lieu km trCr. 

- Nghiên clru và 1mg diving khoa hoc cOng ngh, 1mg ding cong nghe thông tin 
dáp 1mg yêu câu hin dai  hóa cong tác van thu, km trr. 

III. NOl DUNG CHU YEU PHAT TRIEN NGANII VAN Till, LIrU 
TRU DEN NAM 2025 

1. Xây diyng van ban quy phm pháp 1ut và vAn ban hiréng dn nghip 
viii 4 thut ve cong tác vAn thu', liru trü' nhAm then chinh cong tác quãn 1 
thong nht hoat dông vAn thir, hru trfr trong tInh hInh mói 

100% co quan, t 0^ chlrc ban hành dy dü các van bàn v8 van thu, luu trU nhu: 
Quy ché cong tàc van thu, km trU, Danh miic ho so, Bang thai han bão quãn. 

2. Dir báo các chi tiêu ngAnh vAn thir, luii trfr 

a) COng tác vAn thu sê bàn dam các chi tiêu co bàn: 

- 100% co' quan, don vi thutc qu.n thirc hin vic quan l vAn bàn di, vAn bàn 
den theo quy djnh và can b, cong chlrc, viên chlrc lp ho so' cOng vic dOi vài tài 
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1iu truyn thing (tài 1iu giy). 

- 100% các co quail, don vi thuc qun trin khai và duy trI h8 thng mng nti 
b, h6 tMng Thu din tü (Email) phiic vi cho vic trao dôi, chia sé thông tin ni bô 
bâo dam nhanh chóng, thun tin và hiu qua; có trén 70% Co quan, don vi ung 
diing phn mm chui k din tr và trên 90% van ban, tài 1iu duçTc giao djch din tü 
giüa các co quail, don vi. 

- 100% can bO,  cong chüc và 50% viên chirc tai  các co quail, don vi trên dja 
bàn qun sir diing Thu din tCr phiic vu cong vic. 

- 100% các Co quan chuyên môn, don vi sir nghip cong lp thuc qun, Uy 
ban nhân dan 10 phumg triên khai sü diing phâil mêm quail 1, xü 1 van bàn di, 
den và diu hành lp hO^ so cOng vic trong mOi tnthng mng, nhäm nâng cao hiu 
qua quãn l, diêu hãnh và giãi quyt cong vic, cãi cách hành chinh và lê lôi lam 
vic cüa ca quan, don vi. 

b) Ve^ cong tác luu trt 

Tài 1iu duçc thu thp vào Lixu trü Ca quail, giao np vào Luu trtt ljch sü qun 
và thành phô theo dung quy djnh cUa Ludt Luu trü và các van bàn huâng dn thi 
hành Lust. 

3. V t chfrc bô  may và nhân sr 

a) Xây d'çrng h& thng to^ chirc b6 may dü diu kin thirc hin chiTrc nãng quan 
1 nha nu9c ye lTnh vrc van thu, lixu trir trong phm vi qun, 	1 thông nht tài 
1iu luu trü ljch sir qun va thyc hin djch vu cong ye luu trct theo quy djnh cüa 
pháp 1ut; xây dimg ngành Van thu, Luu trO hin di, rng diing côilg ngh tiên tin 
vào cOng tác van thu, luu trü, nâilg cao näng hrc quân l và to^ chirc khai thác, sir 
ding có hiu qua tài 1iu cüa qu.n. 

b) My dung di ngü cong chüc, viên chirc ngành Van thu, Luu t1Tx chuyên 
nghip, có do di.irc, phrn chat tt, dü so luçmg, dam bão ch.t luçmg co can hcxp 1, 
có trinh Q chuyên môn, nghip vii và trInh d l) lun chInh trj dãp 1mg yêu cu 
phát triên và qua trinh hi nhp quc t8 cüa ngành. 

- Tai các co quan, don vi thu)c qun: Tüy theo quy mô ho.t dng các ca quan 
chuyên mOn thuc quan sap xêp bO trI ngui phii trách van thu, inn trCr phü hop và 
theo dung tiêu chun nghip vi quy djnh, th%rc hin d&y dli chlrc nàng, nhim vii 
cOng tác van thu, mu trü co quan. 

- Ti Uy ban nhâri 10 phumg: B6 fri ngu?ii phii trách cOng tác van thu, lixu trCi 
phü hop, dam bão hot dng van thu, mu trü cüa ca quail. 

4. He^ thong co' s& vt chat 

Ngân sách Nba nuâc dam bao kinh phi cho cong tác quan l và hot dng van 
thu, luu trO theo huing hin di boa, bao gOm các ni dung: 

a) Du tu xây dirng cai tao, nâng cp h8 thng kho tang 

- Hoàn thin Ca sâ 4t chit, k5' thut,trang thit bj tai  Kho Luu trU Qun 7, dáp 
1mg yêu câu kho Luu tr& chuyên ding theo quy djnh cüa Ludt Luu frEt näm 2011. 
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- Bo trI, xây dçrng, cài tao, nâng cp kho luu trct ti Uy ban nhãn dan 10 phuè'ng. 

- Mua sp trang thit bj, phiic vi cong tác van thu, luu trU nh.m báo quàn, bão 
ve an toàn ho so, tài 1iu phiic vii cong tác khai thác sir dicing giá tri tài 1iu. 

b) Chinh 1 tài 1iu tn d9ng ti các Co quan, don vi thuc qun 

- Hoàn thành D8 an chinh 1 tài lieu ton d9ng giai doan 1997 - 2017 ti các 
phông, ban chuyên mon thuc qun. 

- Chi dao,  hixàng dn Uy ban nhãn dan 10 phung xây drng D& an và t6 chi'rc 
thiic hin cong tác chinh 1 h05  so, tài 1iu ton dçng tai don vi. 

c) Thu thp M so, tài 1iu 

- Xây dirng k8 hoach  và th chrc thu thp tài 1iu vào Kho Luu trf:t Qun 7; chi 
do các co quan, don vi thirc hin thu thp ho so', tài 1iu vào 1uu trtt co quan. 

d) Cong tác tO^ chirc si:i dung tài 1iu luu trü: T6 chrc sp xp, bào quãn h6 so', 
tài 1iu phiic vi cho vic khai thác sir dung hiu qua, cung cap bàn sao và chirng 
thxc tài 1iu cho cá nhân, don vi có nhu cu khai thác, sü ding tài 1iu. 

e) U'ng diing cong ngh8 thong tin vào các hot dng phiic vi hin di hóa cOng 
tác van thu, luu trü. Ding thai, dam bão kinh phi cho the co quan, don vi thc hin 
và phát huy ht tim näng cüa phn mm tmg ding cong ngh thông tin vào cong tác 
van thir, liru trCt dung chung cüa các co quan, don vi và Uy ban nhãn dan 10 phung. 

IV. GIAI PHAP THU'C }HN 

1. M m&i quãn 1 nhà iuró'c ve^ Iirih vwc vn thir, liru trü' 

a) Trin khai các van bàn quy phm pháp 1ut và chi dao  quàn l, to chCrc 
AI 

huàng dn thirc hin các che^ dO chinh sách, tiêu chuân nghip vi, quy trInh, quy 
phm và djnh mirc kinh tê k5 thut ye van thu, hru trü; chrc danh, tiêu chuân cüa 
cong chirc, viên chCrc van thu, luu trü. 

b) Hoàn thin to^ chirc b6 may quãn 1 nhà nithc v8 van thu, kru trt trên dja 
bàn qun, di mâi phuong pháp quán 1, nâng cao nang içrc, hiu 1irc và hiu qua 
hot Ong quãn l ve^ van thu, luu trü. 

c) Phát tnin lTnh we van thu, liru trü, d.c bit chü vic myn dçing, sir dung 
và dài ng6 vri nhân lirc thirc hin nhim vu van thu, km trtt. 

2. Doi mói và nâng cao nhn thfrc ve^ vai trô cüa ngành Van thir, Lwn trfr 

a) Tuyên truyn, pho bik rng rãi den can b, cOng ch(rc, viên chüc, các tng 
lap nhân dan v8 vai tnô, vi trI cUa cong tác van thu, kru trCt, nhât là giá trj cüa tài 
1iu. Tir do, tang ciiO'ng trách nhim d6i vâi cong tác van thir, liru trCr trong môi co 
quan, don vi 

Thông qua hInh thrc thông tin, tuyên truyn vic bào quán an toàn và tô  chrc 
sir ding tài 1iu liru trC là nhim vii cüa toàn xA hi, mang tInh xA hi; dt "Phuo'ng 
hixàng phát triên ngành Van thu, Liru tr(" là mt trong nhüng ni dung co bàn cüa 
phát tnin bn vfrng. 

b) Vic nâng cao nhn thrc ve^ giá tnj cüa tài lieu lixu ti-U trong si.r nghip phát 
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trin ngành van thir, km trü, gop ph.nnãng cao thüc trong vic gift gin, bão ve tài 
1iu, tao  diu kin thun iqi cho cong tác thu thp tài 1iu; tIch circ tuyen truyên, 
vn dng các cá nhân, gia dInh, dOng ho hiên tng hoc k gui tài 1iu có giá tn, 
qu him tai  Trung tam Lixu trü ljch sr thành phô. 

c) Dào tao,  bi duoiìg di ngü cOng chiTrc, viên chirc van thu, liru trr b&ng các 
hInh thrc phü hçip, dua ni dung cong tác van thu, liru trfl vào chuang trInh tp 
hun, bi duong nghip vu do qun to chüc. 

3. U'ng dung khoa hoe cong ngh vào cong tic van thir, hru trü 

Dy m?nh  cong tác frng ding khoa hoc cong ngh8 vào linh viic van thu, km 
trU thông qua xây drng, cài tiên các phãn mêm irng dung, to chüc so hóa tài lieu 
kru trü, xây drng cong cii tra ciru phiic vi t& vic bão quãn, quàn l km trü thông 
tin s& tài 1iu din tCr trên mOi tru&ng mpg theo quy djnh, phü hçip vâi diu kin 
kinh tê - xA hi cüa quan. Dông thii, tang cung cong tác bão m.t phân mêm trong 
cong tác van thu, km trft. 

4. Dam bão co' s& vt cht cho phát trin ngành Van thir, Liru trfr 

Can ciir nhu cu quãn l nhà nuâc v8 van thu, hru trCt, nhu c.0 quãn l tài 1iu 
kru tr; các ni dung quy hoach v co sâ 4t chat, các CO quan, don vi có lien quan 
trinh cap thâm quyên phê duyt các Dê an, Kê hoach, bO trI kinh phi hang näm dam 
báo nhu câu phát triên ngành Van thu, Liru tnt. 

V. TO CHtC TH!J'C fflN 

1. GiaoTru'&ng PhOng Ni viii qun 

Tham miru Uy ban nhân dan qu.n thiic hin các ni dung sau: 

- T6 chüc trin khai thiic hin Quyt djnh ban hành K6 hoach  phát tnin ngành 
Van thu, Lim trill Qun 7 den näm 2025 gan vói tlnh hInh thirc té tai  qun. 

- Ban hành các van bàn huàng dan, theo dôi, kim tra vic thixc hin Ke^ hoach 
phát triên ngành Van thu, Lixu trill tai  các Ca quan chuyên môn don vi sir nghip cong 
lp thuc qun và Uy ban nhân ddn 10 phuOng, dc bit là ni dung lp h6 so cong 
Vic; chinh l, xác djnh giá trj tài lieu, giao np h6 so, tài 1iu vào Luu tit cci quan. 

- Chinh 1, xác djnh, chu.n bj h6 so, tài 1iu d giao nOp  vào Luu trct ljch sil 
thành phô theo Quyêt djnh so 5663/QD-UBND ngày 24 tháng 10 nam 2017 cüa Uy 
ban nhân dan Thành phô HO Chi Minh v8 vic phê duyt D6 an chinh l tài lieu km trill 
ton dong cUa co quan, to chüc trên dja bàn Thành ph6 HO CIiI Minh giai don 1975 - 
2015; Quyêt djnh sO 559/QD-UBND ngày 06 tháng 02 näm 2018 cUa Uy ban nhân 
dan Thành phO Ho Clii Mirth ye vic phé duyt DeA an thu thp h so, tài 1iu cüa các 
co quan, to chuc thuc nguOn np luu vào Trung tam Liru trill ljch sil Thành pM H 
Clii Minh giai don 2018 —2022. 

- Dam bào thirc hin hoat dng nghip vij li.ru trft tai  Kho Luu trU Qun 7: 
cOng tác thu thp; chinh 1; xác djnh giá trj tài 1iu; bào v, bão quãn an toàn tài 
1iu; chê Q báo cáo thông kê cOng tác van thu, luu trtt và tài 1iu km trill; t6 chuc 
khai thác, sil dung tài lieu km trill. 
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- Thung xuyen theo dôi, kim tra hoat dng van thu, luu tra cüa các co quan, 
don vj trrc thuc qun và Uy ban nhãn dan 10 phung, kjp thai báo cáo két qua dat 
ducic, nhüng khó khan vuó'ng mac trInh lânh dao  Uy ban nhân dan qun xem xét 
giái quyêt. 

- Phi hap vol Van phông Hi dng than dan và Uy ban nhân dan qun My 
m?nh vic üng ding cong ngh8 thông tin vào cong tác van thu, hru trQ; tip tiic thirc 
hin quàn 1 Kho Luu trEr Qun 7 theo thm quyên duçic giao. 

- Phi hçip vâi Phông Tài chInh - K ho.ch qun xây dimg dir toán kinh phI cho 
hoat dng van thu, liru trü, chinh 1 ho so, tãi 1iu hang nam. 

2. Giao Chánh VAn phông Hi dông nhân dan vi Uy ban nhân dan qun 

- Phi hçip vài Phông Ni vii Qun 7 dy m?nh  vic irng diing cong ngh 
thông tin vào cong tác van thu, luu trCt; phát huy hêt tiêm nang cüa phân mêm mg 
dicing cong ngh8 thông tin vào cong tác van thu, liru trü dung Chung Cho các co 
quan, don vj thuOc qun; Hu&ng dn các Co quan, don vj thuc qun sü dimg phn 
mém dat  hiu qua. 

- Th%rc hin tt cong tác báo quãn s11 dung Co S(1 vt chit tai  Kho Liru trLt Qun7 
theo thm quyn ducic giao. 

3. Giao Trirông Phông TM chinh - K hoach quail 

- Chü tri và ph& ho p vOi Phông Ni vi qun xây dirng dir toán, kinh phi Cho hoat 
dng van thu, luu tri, chinh 1y h 0^ so, tài 1iu hang nàm. 

- Thm djnh, tng hgp, d8 xut Uy ban nhãn dan qu.n b trI kinh phi Cho cong 
tác van thu, itru trCr ciia các co quan, don vi thuc qun theo ke^ hoach, & an dugc Uy 
ban than dan qun phê duyt. 

- Huóng dn CáC co quan, don vj sü dung kinh phi phçic vu cong tác van thu theo 
chi'rc nang, nhim vii và trong phm vi quan 1. 

4. Di vói Thu tnrO'ng các cor quail, doii vj thuc quan vi Chü tjch Uy ban 
nhân dan 10 phtrông 

- T chrc lrin khai thirc hin K hoach nay dn toàn b can b, cong chüc, viên 
chüc cüa don vi; xay dirng M hoach và to ch'Crc thrc 1-in có phân tirng giai doan thirc 
hin dam báo thirc hiên t& các chi tiêu U hoach  dê ra ye van thu, lixu trCi tai  co quan, 
don vi và duqc dánh giá thi dua trong cong tác van thu, liru tr[i. 

- Trin khai thirc hin các ni dung phát trin ngành phü hop vâi diu kin và 
tinh hinh thc t cong tác van thu, luu trü cüa co quan, don vi minh; xây dxng và to 
chirc thixc hin phuong huâng nhim viii cong tác van thix, kru trQ hang näm trên co sâ 
chi dao  cia Uy ban nhân dan qun và huOng dan cüa PhOng Ni vu qun. 

- Chi dao  thirc hin cong tac van thu, luu trCi cüa co quan,, don vi; dy mnh vic 
irng dyng cOng ngh8 thông tin vào cong tác van thu, hru tri; chü dng dê xuât hoc bO 
irl kinh phi xây dirng, cãi tao  kho km tni, mua s&in trang thiêt bj dê phic vi Cho vic 
kru trtt tài lieu, báo v, báo quãn an toàn tài 1iu, ph%tc vi Cho vic khai thác, str dyng 
Co hiu qua h05  so, tài 1iu km trC. 
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- Bo frn, bo sung than sir lam cong tãc vn thu, hru tr, dam bão ding chuyên 
mon nghip v, hoãn thãnh t& nhim vu cong tác van thu, h.ru trü cüa ca quan, don A. 

- Rd soát, bo^ trI, sp xp kho liru trfr dam bào theo quy djnh nhm bào v, bão 
quán an toàn tài lieu hru trü; Thirc hin cong tác np luu tài lieu vào Lixu trCt cor 
quan theo thyi h.n quy djnh cüa pháp lut; To chüc khai thác, si:r ding tài lieu km 
trct có hiêu qua. 

Trên day là Ke^ ho.ch phát trin ngành Van thu, Luu tnt Quan 7 dn näm 
2025. Trong qua trInh to chtrc thirc hin nêu có khó khãn vurng mac các cci quan, 
dan '4 trrc thuc qun và Uy ban nhân ddn 10 phuxng báo cao, dê xuât kip thai 
cho Uy ban than dan qun (thông qua phông Ni v) dê xem xét, giãi quyk/. 
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