
* 

- $- 	p/_I, 

HI CUC 
- VAN THu 
-\LIJU W 

urnh Van Phüng 

sO NØI  VV -IT. HO CEll MINH CQNG HOA xA HQI CHU NGH1A VIET NAM 
Cm CIJC VAN THUS  - LUiJ TRO 	Dc lp - Tr do - Htnh phüc  

S& 160/CCVTLT-QL 	Thành pho^ H6 C/n Minh, ngày 17 tháng 6 nám 2022 

V/v báo cáo t6ng kt 
thirc hin Chi thi so 35/CT-TTg 

ngày 07 thing 9 näm 2017 

KInh gl'ri: 
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- Các Sâ, ban, ngành Thành ph; 
- Tong Cong ty, Cong ty thu Thành ph 
- To chüc xä hi và to chüc xã hi nghê nghip 
Thànhphô; 

- Uy ban nhân dan qun, huyn và thành phô Thu' Düc. 

Thuc hin Cong van s 444/VTLINN-NV ngáy 07 tháng 6 näm 2022 cUa 
Civic Van thu và Ltru trui nhà nrnc ye báo cáo tong kêt thrc hin Chi thj so 35/CT-
TTg ngày 07 tháng 9 näm 2017 cUa ThU Piàng ChInh phU ye tang crnmg cong tác 
lp ho sa và giao np ho s, tài lieu  vào Lixu trtt c quan, Luu tr& ljch sU. 
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CO co sâ, s lieu  cu th trong vic xây dung dr tháo báo cáo tng kt 
05 näm th%rc hin Chi thj so 35/CT-TTg, Chi c%ic Van thu - Luu tri dê nhj các 
Sâ, ban, ngành Thành ph& Tn Cong ty, Cong ty thuc Thành ph& To chUc 
xã hi và tO chüc xã hi nghê nghip Thành phô, Uy ban nhân dan qi4n, 
huyn và thành phô ThU Düc báo cáo tInh hInh thrc hin Chi thj so 35/CT-TTg 
(kern theo Pht liic De crnmg báo cáo). 

Báo cáo gm'* ve^ Chi cic Van thu - Luu trü truâc ngày 25 tháng 6 näm 2022 
dê tong hçip. Dia chi so 951 Quôc 1 1, phu%ing An Lac,  qun Binh Tan, hp thu 
din tü: ccvtlt.snvtphcm.gov.vn  (gi:ri kern file word), so din thoi lien lc: 
0283.7593180. 

Chi ciic Van thu - Lixu tr€i d nghj các cci quan, t chUc quan tam báo cáo 
dUng thOri gian./. 

Noi nhçIn: 
- Nhu trên; 
- SNV: GD, PGD phi trách (d b/c); 
- Luu: VT, CCVTLT. 
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Phu li,uc 
BE CU'YNG BAO CÁO TONG KET THIJ'C HIN 

Tm SO 35/CT-TTG NGAY 07 THANG 9 NAM 2017 
o Cong van s 1CC /CCVTLT-QL ngày -tháng 6 näm 2022 

cüa Chi cyc Van tint - Lwu tra) 

I. KET QUA THIYC HIN CIII TB! SO" 35/CT-TTg CUA TBIJ TU'ONG 
CHINH PHU 

• A 	 A 	9 	 9 	 9 	 P 	 9 1. Pho bien, tuyen truyen Chi th! so 35/CT-TTg cua Thu tiro'ng Chmh phu va 
htró'ng dan, tap hun, kim tra Vi  lip hi so' và giao nôp h so', tài lieu vào Liru trft 
co' quan, Liru trir Bch sfr 

a) Các hInh thüc ph bin, tuyên truyn Chi thj s 35/CT-TTg tai các co 
quan, t chüc (t chüc Hi nghj tuyên truyn, sao gui vn bàn, tuyên truyn trên 
các phucmg tin thông tin dai  chüng...); di tuçing duçic ph bin, tuyên truyn; s6 
luçing, ni dung phi bin, tuyên truyn. 

b) Hott dng huàng dan, t 4 hun nghip vi lp h so và giao np h so, tài 
1iu vào Ltru trü co quan, Luu trü ljch sü (s luçing, hInh thüc tp huAn, noA  i dung, 
di tuqng tham gia tp hun, kt qua tp hun). 

c) Kim tra vic lp h so và giao np h so, tài 1iu vào 	Lixu trft co quan, 
Liiu trft ljch sit 

- S A 	 A 

0 luçmg Co quan duçic kim tra hang näm. 

- HInh thüc, ni dung kim tra. 

- K& qua kim tra, xir 1 sau kim tra, dánh giá kt qua kim tra. 

2. Xây drng, ban hành van ban quãn 1, chi do trin khai thurc hin CM 
thj s6 35/CT-TTg cüa Thu ttró'ng Chinh phü 

Các van bàn v CA  tác lp h soya giao np h so, tài 1iu vào Liiu tnt co 
quan, Luu trCt 1ch sü tr tháng 9 näm 2017 dn nay: ten en 	van ban, s k hi u, 
ngày tháng näm ban hành van bàn, tác già ban hành, trIch yu ni dung (luu 
khOng nêu các van bàn mang tInh chat báo CáO, giài dáp nghip vii, huàng dn CáC 
vic cuth). 

3. T chirc và nhân siy lam cong tác van thir, Itru trü' 

a) Tai các Sâ, ban, ngành Thành pM, Tong Cong ty, Cong ty thuc Thành 
pM, To chic xâ hi và t chüc xâ hi nghé nghip Thành phO. 

- Ten gui, co cu t chuc cUa don vi, b phn lam van thix, km tnt tai  các co 
quan, tÔ  chüc. 

- TrInh d nhãn sir chuyên trách lam COng tác van thu, luu try. 

b) Tai Ph "Ong Ni vii 
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B65  trI nhân sir tham muu giüp Ph "Ong Ni vii thirc hin chirc nng quãn 1 
nhà nithc v van thu, tim trü; trInh d, chuyên ngành dào tao  cüa nhân sir. 

c) Thirc hi en ch d, chinh sách di vâi cong  chüc, Vi  en chüc lam cOng tác 
van thu, him trCt trên dja bàn tinh. 

4. Up h) so' và giao np h sor, tài 1iu vào Liru trü' co' quan, Ltru trU' 
Ijch sfr 

a) CA  tác lp h so và np liru h so, tài lieu vào Lixu trir Co quan 

- Xây dirng và ban hành Danh miic h so. 

- Sluqng h so duçc lp so b. 

- S 05  luçmg h OA so duçic J 4 hoàn chinh. 
11 	 11 

- S ltrçing tài 1iu bó gói, tIch dng. 

- so luqng, 'Oai hInh tài 1iu và cht luqng h so, tài 1iu giao np vào Luu 
trft co quan. 

- H thng cong cutra ciru và co sâ dü 1iu. 

- Vic thm djnh và hUy tài 1iu ht giá trj. 

b) Cong táC chinh l tài 1iu ton d9ng, tIch dng tai  Luu trü Co quan, Luu trü 
lch sir theo yêu câu cUa Chi thj s 35/CT-TTg. 

-so luqt chinh l. 

- Thi gian tài lieu dua ra chinh 1)'. 

- So luqng tài 1iu chinh l ho,  "an chinh, chua chinh l. 

- Chit luqng h so sau chinh l. 
C) Cong tác giao np h so, tài 1iu vào Li.ru trü lch sir 

- S krqng h so, tài hiu no p hut. 

- Thii gian khi tài 1iu np km. 

- Thành phn, loai hInh tai 1iu và chat luçing h so, tai 1iu np km vào Luu 
trtl 1ch sü. 

- H tMng CA  ciii tra thu và co s('Y' dü hiu. 

- Vic thm djnh và hUy tài lieu ht giá trj. 

5. B0 trI kho inn trü' và t chti'c khai thác tài 1iu mu trft 

a) TInh hInh b trI kho kru trü 

- Loai kho (chuyên diing/tm thii), näm xây drng kho và -am dua vào sü 
ding, dieA  tIch kho và trang thi& bj bão quart tài hiu. 

- Tong s ph 	và met giá tài hiu dang duqc bão quãn trong kho. 

+ S phOng và met giá cüa the co quan, t chüc cp tinh. 
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+ S phông và met giá cüa các Co quan, to^ chüc cp huyn. 

- S luçrng tài 1iu din tü dang qua" 1. 

- Các 1oi  
CA 
	cu tra tim và quãn 1 tài 1iu luu tril 

- Ch d v sinh, báo quãn tài 1iu 	trong kho và các bin pháp k5' thut dA 
thirc hi n. 

b) T chüc khai thác tài 1iu tai Lizu trü Co quan, Luu tnt ljch sü tinh 

- Các hInh thüc khai thác sü diing tài 1iu kmt tn. 

- Kt qua khai thác tài 1iu tai PhOng d9c, khai thác tài 1iu trrc tuyn (tng s 
luçit nguà'i khai thác, sü diing va tng s krçrt h so dua ra phiic vi dc giã); kêt qua 
cap bàn sao tài 1iu km trü, bàn chirng th%rc km trCt (so 1iu bInh quân hang nm). 

- K& qua trixng bay, trin lam tài 1iu (s cuc, ni dung). 

- K& qua xut bàn n phm km tnt (s luqng xut loan phm, 	ni 	dung). 

- Vic giâi Mat  tài 1iu kru tnit. 

6. Sir dung H thong quail 1 van ban và diu hành/H thong quan ly,  tài 
1iu din tfr 

a) Ten H thong co quan dang áp diing. 

b) S%r dáp irng cUa các chüc näng cüa H thong sovâi quy djnh ti Nghj djnh 
So 30/2020/ND-CP v cong tác van thu. 

ii. UuE DIM, HJN CHE VA NGUYEN  NHAN 

1.U'udim 

2. Han ch 
A 	 A 	 - 	X 	A 

3. Nguyen nhan chu
9  quan, khach quan cua

9  nhirng iru diem, hin che 

III. CAC NHIM VV  VA GIAI PHAP TRONG TH(I GIAN T(fl 

1. Nhim vu tryng tam 

2. Cal c giãi pháp chü yu 

IV. MEN NGHJ, DE XUAT 

(Các soJ lieu  báo cáo tInh tà' t/i&i diJm Chi thj so^ 35/CT-TTg ban hành din 
ngày 31/12/2021)1. 
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