
UY BAN NHAN DAN 	CONG HOA xA HO! CHU NGH1A VIT NAM 
THANH PHO HO CHI MINH 	Dc lp -  Tr do - Hnh phüc 

S&.zosL /QD-UBND 	Th6nh pho-  Hj Chi Minh, ngàycy tháng 6 nám 2021 

QUYET D!NH 
V vic thành Ip Tci Cong tic chi dio trin khai thçrc hin Quyt djnh 
so 458/QD-TTg ngày 03 thing 4 nãm 2020 cüa Thu tiróng ChInh phü 
phê duyt D an "Liru trfr tài 1iu din tfr cüa các co' quan nhà ntrrc 

giai doin 2020 - 2025" trên dja bàn Thành ph6 110" Chi Minh 

CHU TECH UY BAN NH AN DAN THANH PHO HO CHI M1NH 

Can czLut T6 ch&c chInh quyn djaphuvng ngày 19 tháng 6 nàm 2015; 

Can th Ludt sza dii, bd sung mt so' diu cia Ludt To' chic ChInh phâ vii 
Ludt To chjc chInh quyên djaphwong ngày 22 tháng 11 nàm 2019; 

Can cz.' Ludt Lu'u trii ngày 11 tháng 11 nàm 2011; 

Can th Quyt djnh so' 458/QD-ITg ngày 03 tháng 4 nám 2020 cza Tith twang 
ChInh phz phê duyt Dé an "Liru tri tài lieu din t'r cia các ca quan nhà nithc 
giai dogn 2020 - 2025 

Can ci Ong van so' 748/UBND-VXng6y 16 tháng 3 näm 2021 cüa Uy ban 
nhán dan Thành phO HO Chi Minh ye thzrc hin Ké hooch so 4292/KH-UBND 
ngày 06 tháng 11 nám 2020 cüa Uy ban nhdn dan ThànhphO HO Chi Minh v 
triên khai thyv hin Quyêt djnh sO 458/QD-TTg ngày 03 tháng 4 nám 2020 cza 
Thu twó'ng CvhInhphi; 

Xét d nghj cza Giám dO'c SO' N6i vy tai TO' trInh so' 1894/TTr-SNV ngày 27 
tháng 5 nám 2021. 

QUYET DJNH: 

Diu 1. Nay thành lp T6 Cong tác chi do trin khai thc hin Quyt djnh 
so 458/QD-TTg ngày 03 tháng 4 näm 2020 cüa Thu tti9ng ChInh phU phê duyt D8 an 
"Lixu trtt tai lieu din tCr ci:ia các cc quan nhà nuóc giai don 2020 - 2025" trên dja Win 
Thành ph6 H6 Chi Mirth (sau day gçi là To^ Cong tác) gm các thành viên Co ten sau: 

1. Ong Di.ro'ng Anh Due, Phó ChU tjch Uy ban nhan dan Thành ph6, T6 tnxng; 

2. BA Nguyn Thi Hng Thm, PhO Giám dc S& Ni vi, To^ phó; 

3. Ba Vô Thi Trung Trinh Phó Giám déc Si Thông tin và Tmyn thong, T6 phó; 

4. Ong Cao D.ng Hung, Phó Giám d& Cong an Thành pM, Thành viên; 

5. BA LE Thi Hu'nh Mai, Giám dc Sâ Ke^ ho.ch và Du tu, Thãnh viên; 

6. BA Vu Thi HuSrnh Mai, Phó Chánh Van phOng Uy ban nhãn dan Thành ph& 
Thành viên; 

7. BA Tr.n Mai Phuong, Phó Giám dc Si Tài chInh, Thành viên. 
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8. Ong HuS'nh  Van Phüng, Chi civic truâng Chi CTC Van thu - Luu tr 
trirc thuôc Sâ Ni vu, Thành vien. 

Diu 2. T6 Cong tác có To^ Chuyên viên giüp vic do Giám dc Sâ Ni vi 
quyêt djnh thành lap trên cc sâ huy dng can bQ, cong chrc tr các ca quan, &m vi 
lien quan. 

1. Các thành viên To^ Cong tác và T6 Chuyên viên giüp vic lam vic theo 
ché d6 kiêm nhim, nhim vi cu the cüa môi thành viên do To truâng To Cong tác 
ph,-In cong. 

2. Kinh phi hot dng cUa To^ Cong tác và To^ Chuyên viên giüp vic duc 
ngân sách cap ye Chi c%ic Van thu - Luu trü và sü dung theo quy djnh hin hành. 

Diu 3. Nhim vii cüa T 65  Cong tác: 

1. GiüpUy ban nhân dan Thành ph H0̂ CM Minh chi do trin khai thrc hin 
Quyet djnh so 458/QD-TTg ngày 03 tháng 4 näm 2020 cüa Thu ti.ràng Chinh phü 
phé duyt Dê an "Luu tri:r tài 1iu din ti'r cüa các cci quan nhà nuOc giai don 
2020 - 2025" và Kê hoach  so 4292/KH-UBND ngày 06 tháng 11 nãm 2020 cUa 
Uy ban nhân dan Thành phô Ho Chi Minh ye triên khai thre hin Quyêt djnh 
so 458/QD-TTg trên da bàn Thânh phô Ho Chi Minh. 

2. T6 Cong the eó trách nhim t6' chIre, phãn Cong cho tCmg thành viên pMi hop 
vol các cci quan chirc näng lien quan dê thirc hin hoàn thành tot nhim vu. Theo dOi, 
don doe các cc quan, to chirc th%rc hin tot các nhim vi trçng tam theo Quyêt djnh 
so 458/QD-TTg và Kê hoach so 4292/KH-UBND. 

3. Kim tra, giám sat vic trin khai thrc hin Quyt djnh s6 458/QD-TTg và 
Kê hoach so 4292/KH-U13ND. 

4. Dinh kS'  báo cáo Uy ban nhân dan Thành ph H Chi Minh kt qua 
triên khai thc hin; to chüc sa kêt, tOng kêt dãrih giá và xác djnh chi tiêu, bin pháp 
thirc hi en dê dam báo tiên d, hiu qua thçrc hin Quyêt djnh sO 458/QD-TTg. 

Diu 4. Quyt djnh nay có hiu l%rc k tir ngày k và bAi bô Quyt djnh 
so 4844/QD-UBND ngày 12 tháng 11 nä.m 2019 cüa Uy ban nhân dãnlhãnhphô 
Ho Chi Minh ye vic dOi ten, kin toàn To Cong tác chi do thirc hin so hóa ho s, 
tài lieu tai Trung tam Luu trU ljch sr trirc thuc Clii ciic Van thu - Luu trrr Thành ph o^ 
Ho Chi Minh. To Cong tác tir giái the sau khi hoàn thành nhim vii. 

Diu 5. Chánh Van phông Uy ban nhân dan Thành pho^ Ho^ Chi Minh, 
Giám dc Sâ Ni vi, Thu tru&ng các co quan, don vi có lien quan và các Ong, b 
có ten ti Diu 1 chu trách nhim thi hành Quyet djnh nay.!. 

Ncrin1,n; 
-NhtrDiêu 5; 
- TTUB: CT, các PCT; 
- SâNi vu; 
- Chi cc VT-LT (Sâ Ni  vyX'  
- VPUB: PCVP/VX; 
-PhOngVX; 
-LLru: VT, (VX-Tri).A5 	 --:- -- n Thành Phong 


