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V/v báo cáo k& qua thirc hin chinh 1 
hoc nguyen nhân chiia sir dung 

kinh phi chinh 1 tài 1iu 

KInh giri: 
- S 6r Tài c hIn h; 
- Sc"r Ké hoach và Dâu tu; 

0 

- Sa" Tâi nguyen và Môi truô'ng; 
- Sâ Van ho" a và The thao; 
- So" Quy hoich - Kiên triic; 
- Sc"r Thong tin và Truyên thông; 
- Sâ Nông nghip và Phát triên nông thôn; 
- Sâ Gia"o due và Dâo tao; 
- Sc"r Co^ng Thuo'ng; 
- Sc"y Khoa hoc và Co^ng ngh; 
- Ban Doi mi quan ly' doanh nghip; 
- Ban Ton giáo Thành phO; 
- Chi ciic Kiêm lam Thinh phô. 

Thirc hin Quye^t dinh so^ 5663/QD-UBND ngày 24 tháng 10 näm 2017 ye 
vic phé duye^t De an chinh ly" tài lieu luu trü ton dong cüa co quan, tO chüc trên 
dia ba'n Thành phô Ho Chi' Minh giai don 1975 - 2015, Chi ciic Van thu - Luu 
tri de^ nghj các Co quan, tO chüc bao cáo (theo De cuoig dinh kern) nhu sau: 

1. Báo c áo ke^ qua thirc hi e^ n chinh 1 tài 1i e^ u luu tr U tn dong. 
2. Trung hop các co' quan duçic b trI dir toán kinh phi chinh ly' tài lieu 

luu trü ton dong9  näm 2018, 2019, 2020 den het näm ngân sách, kê cá thñ gian 
chinh ly" quyet toán ngân sách chua thrc hie^n hoa*"c chua chi he^t, can de^ xuât 
chuyên sang nam sau tiêp tiic sr dung theo quy di.nh tai khoa"n 3 Dieu 64 Lut 
Ngân sách nhá nuic narn 2015, Dieu 43 Nghj dinh sO 163/201 6/ND-CP ngày 21 
tháng 12 nam 2016 cüa Chinh phü ye quy di.nh chi tiet thi ha"nh mt so die^u cüa 
Lu t Ng an sách nhà nuc thI can ba"o cáo nguyen nhan chua sü ding ducrc trong 
nam 2018, 2019, 2020. 

De^ nghj các co quan khn trucmg báo cáo kt qua thirc hien hoc nguyen 
nhân chua sir ding duçc kinh phi chinh ly tài lieu, giri ye Chi ciic Van thu - Luu 
trU triroc ngày 29 tháng 01 näm 2021 de tong hp, tham muu So Nôi yu trInh 
thâm dinh yà phé duyet./.t, 

Noi nhin: 
- Nhu trên; 
- SO' Ni vii: GD, PGD phii trách (dê b/c); 
- Van phOng SNV (de phôi hop); 
- Liru: VT. 


		2021-01-14T10:56:11+0700
	Việt Nam
	Chi cục Văn thư - Lưu trữ<ccvtlt.snv@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




