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SO NOl VUTP. HO CHI MINH CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
CHI CVC  VAN THU - LUU TRIY 	D9  c l Ti do - Htnh phñc p - 

So:  92  /KH-CCVTLT 	Thành Pho^ Hc Chi Minh, ngày 06 tháng4inám 2020 

KE HOACH 
1P 	

A To chuc HIi ngh hu&ng dn thiyc hin Be an chinh 1 tài lieu 
hru trü' ton d9n g cüa các s&, ban, ngành 

If 	 1 	
17 

Thirc hie^n Ke^ hoach sO^ 357/KH-SNV ngày 05 tháng 02 näm 2020 cüa Si 
N o^ i vi  ye thrc hie^n nhim vi tr9ng tam näm 2020 cüa De an chinh ly' tài lieu 
Itru trü ton dong tii các co quan, to chüc trên dia bàn Th ành ph o^ giai doan 1975 
- 2015; 

Chi ciic Van thu - Luu trcr xây   dtrng K hoach t chüc Hi nghj huo'-ng 
dân thirc hie^n Dê an chinh ly' tài li ^U  ItrU trU ton 	dong cüa các sà, ban, ngành 
näm 2020 và 2021 nhu sau: 

I. MUC BCH, YEU CAU 
1% 	 f? 

1. Nhtm xác dinh trách nhim cüa thu trithng các co quan, to^ chIrc thuc 
nguôn np lu'u tài lieu vào Trung tam Luu trcr lich sü Thành phô to chüc chinh 
ly' tài lieu ltru trU ton dong và thrc hien giao ntp tài lieu vào Trung tam Lu'u trft 
lich sir Thành phô. 

2. Tang cuông cOng tác quan 1 tin do và ke^t qua chit ltrcrng cong tác 
chinh ly" tài liu. 

3. Thong qua Hi nghj htro'-ng dân thirc hie^n Quyeft dinh so^ 5663/QD-
UBND nhäm giüp các co quan, to chüc thuc nguôn np 

JUU  tài  JiAU  vào Trung 
tam Lu'u trü lich sü Thành phô thirc hie^n nhtrng ni dung tr9ng tam trong yiêc 

0 

xây dtrng kehoach  chinh lyt ai  1 	ltu trU t  dong yà lira ch9n tai lieu co th êii 
han ba"o quãn yTnh yjen de giao np yào Trung tam Liru trU lich sü Thành phO, 
tránh de^ tài lieu den han giao np nhung chua to chüc lua ch9n, chinh N. 

II. NQI DUNG THVC HIIN 
0 

1. Chtrang trInh Hi ngh 

a) Trin khai các van ban, 

b) Hithng dân to^ chüc thirc hie^n yän bàn chinh ly" tài lieu. 

c) Thào luân, de^ xut, kin nghj. 

2. Doi ttrçrng tham diy: du kin khoãng 50 ngUYi. 

- Dii then Lânh dao Van phông, Pho"ng Ha"nh chinh và cOng chüc, yjen 
chüc lam cOng tác ltru trü cüa các co quan: 

Sc"r Tài chinh, Si K hoach yà Du tu, Sc"r Van ho'a yà Thethao, Si Tài 
nguyen yà MO i tru&ng, Sâ Thông tin yà Truyen thOng, Si NOng nghip yà Phat 
trien nOng thOn, Scr Gia"o duc yà D ào tao, Si Co^ng Thuong, S & Khoa h9 c Va 
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Cong ngh, Ban Di mâi quân ly" doanh nghip Thành ph& Ban Ton giáo, Sc"f 
Xây dirng, Se"r Du lich, Se"r Quy hoach và Kiên true, Ban Qua"n 1y' Dâu tu - Xây 
d-Lrng Khu Do thj m('ii Thu Thiêm, Ban QuAn 1y' Khu Cong nghe cao Thành phô, 
Ban Qua"n 1y' các Khu chê xuãt và Co^ng nghip Thành phô, Chi ciic Kiêm lam và 
Lire Itro-ng Thanh niên xung phong. 

- Dai din Ia'nh dao Ph "Ong Hành chInh sr nghip thuc Si Tài chink 

3. Tài 1iu Hi ngh 

Tài lie^u Hi nghj gm CO,, : 
41 

- Quye^t dinh so^ 5663/QD-UBND; Ke^ hoach so^ 4612/KH-SNV ngày 20 
tháng 11 näm 2017 cüa Si Ni vii và Kê hoach sO 357/KH-SNV ngày 05 tháng 

ID 

02 näm 2020 cüa Si Ni vii; Hrning dan so 35821HD-SNV ngày 22 tháng 9 näm 
2015 cüa Si Ni vi ye mot sO ni dung ye quy di.nh sü ding dich vi luu trü do^i 
vth các Co quan, tO chüc trên dia bàn Thành phô W Huàng dan so 3612/HD-
SNV ngày 23 tháng 9 näm 2015 ye mt sO ni dung ye quân 1y' chüng Chi' hAnh 
nghê luu trü và hoat do^ng dich vii km trü dol vôi các tO chüc, cá nhân hoat do^ ng 
dich viii kru trü trên dia ba"n Thành phO HO Chi' Minh; COng van sO 249/SNV-
CCVTLT ngày 20 tháng 01 näm 2017 cüa Sà Ni vii ye vic to chüc sü dung 
dich vii chinh 1y' tài lieu  luu trU; CO^ng van sO 2905/SNV-CCVTLT ngày 02 
tháng 8 näm 2018 ye vic thirc hie^n De an chinh ly" tài lie^u Itru tn tOn dong,... 

- Báo cáo tin do^ và de^ xut cüa Chi cuc. 

4. Thô'i gian Va da dim 

a) Thii gian to chüc Hi nghj: du kin vào ngày 18 tháng 11 näm 2020. 

b) Dja them to chüc Hi nghj: Hi trueing Luckrçing Thanh niên xung 
phong, sO 636 dung Vo' Van Kit, PhuO'ng 1, Quân 5, Thành phO HO ChiMinh. 

c) Chu" trl Ho^ nghj: Länh dao Chi ciic Van thu - Lru tri. 

5. Chun bi ni dung: Chi ciic Van thu - Luu trU. 

III. TO CH15'C THVC HI1N 
1p 

1. Giao Phông Hành chInh - Tng hap 
17 

a) Lien he^ yj Van phong Luc luang Thanh niên xung phong chun bi Hi 
tnrng, phOng Hi nghj. 

b) In â n ho^ so, tài lie^u, van bàn mñ CáC co quan, to^ chüc; nuâc 
uOng ... phic \Ti Hi nghj. 

2. Giao Ph "Ong QuAn 1 Van thtr, lu'u trir 

a) Tng hop danh sách mot sO^ sâ, ban, ngành Thành pho^ tham du Hi 
nghj, diem danh và phát tài lieu cho can bo^, cOng chüc, yjen chüc tham du. 

b) Quyet toán kinh phi to chüc Hi nghj tü ngun kinh phi khOng thrc 
hie^n tir chü cüa Chi ciic dtrcrc Uy ban nhân dan Thành phO phe duye^t ti Quy^tt 
dinh so 5225/QD-UBND ngày 10 tháng 12 näm 2019 ye giao chi lieu dr toán 
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- Các si, ban, ngành Thành phô; 
- SNV: GD, PGD phi trách (de^ b/c); 
- Ltru: VT, P QL (02b).  -Z3 

CHI CUC TR1fNG 
F1 \ 

AN THTJ. 
1 - 

1\\LJIU  TRIJ,L
, ~~ ~~~XN7' ~j -~~ 

 

*  7 

nh Van Phüng 
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thu, chi ngân sách nhà nuóc näm 2020. 

C) Ghi bie^n ban, Tho^ng ba"o ke^t qua" Ho^i nghj và Ba"o cáo Lãnh dao Sc"r Ni 
vi ye ket qua to chirc Ho^ i nghj. 

3. Tien d9
A 
thire hiçAn 

a) Tü ngày 04 - 06 tháng 11 näm 2020: Xây dung Ke^ hoach to chüc Hi 
nghj. 

b) Tü ngày 08 - 13 tháng 11 näm 2020: In an tài lieu, thong ba"o thñ gian, 
dia diem tO chüc, dO^i tuçmg tham du HOM nghj. 

c) Tü ngày 17 - 18 tháng 11 näm 2020: To^ chüc Hui nghj. 

Trên day Ià Ke^ hoach cüa Chi ciic Van thu - Lxu trü ve^ to chüc Hi nghj 
htrc"rng dân thirc hie^n cong tác chinh ly' tài lieu luu trü ton dong cüa các sâ, ban, 
ngành näm 2020 và 2021.L-- 
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