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Chi cic Van thu - Luu trCt th an dum Co^ ng van s o^ 192/NV ng ày 2 8 tháng 0 1 
näm 2021 cüa Phông Ni vi Quân 1 1 ye xin kiên mt so ni dung lien quan den 
cong tác van thu, luu tru, Chi ciic có 

 
kiên thu sau: 

1. V sao van ban 
17 

Ve nguyen tc, van ban do co quan, t chüc ban hdnh, van b àn do co quan, 
17 

tO chüc khak gui den thuc do^i tu9'ng thirc hie^n sao van ba"n. Tnrèng hop Uy ban 
nhân dân cap huy n̂ than van ba"n den và chi dao phân phôi van ba"n nay den các co 
quan chuyên mOn de xü 1, giài quyêt, phüc dap thI các co chuyên mOn thirc hie^n 
thu sau: 

a) Do^ vói van ba"n giy 

- Trueing hop Uy ban nhân dan cp huyn nhn van  bàn g  iy và C  O  kin 
chi dao 0 1 co quan chuyen m On tham mu'u, giài quyêt, thI Van phông H i do^ ng 
nh ân d ân và Uy ban nh ân d an c ap huy n chuyên ba"n chInh van ba"n den nay den co 
quan chuyen mon tham muu, gial quyeft de^ lcĵp ho^ so cOng vic và np luu vào Luu 
trtr co quan. 

- Tru?mg hcrp Uy ban nhân dân cp huy~^n than van ban giy và có y en 
chi dao 0 1 co quan chü trI tham muu và nhiêu co quan chuyen mon phôi h, thI 
Van pho"ng Hi do^ng nhân dan và Uy ban nhân dân cap huyq̂n chuyen ba"n chInh 

0 

van bàn den nay den co quan chuyen mOn chü trI dOng thai sao chuyen các co quan 
If 

phOi ho 	p iquye^t;ccrquanch'u  trI cO trách thim lp hO so cOng vic 
và np luu v ào Luu trü co quan. 

b) Do^ vii van bàn die^n tu 

- TnxO'ng hop Uy ban nhân dân cp huy^n nhn van ba"n din tü den, có 
kien chi do cüa lath dao Uy ban than daapn c h n̂uy giao các phông chuyen mOn 
tham mu'u, giài quyet qua H thông quan ly" tai lieu din ti'r thI vic sao van ba"n se"" 
do các phông chuyên mOn phii trách thirc hie^n (do^i vi tnthng hop can Mp ho so 
giây). 

2. V cong tác lp h so' vã np lu'u h so' vào Ltru trir co' quan 

Di vâi cOng tác 14̂p ho^ so và np luu hO^ so vào Luii trü co quan, CC co 
quan, to chuc huye^n thirc hie^n theo Co^ng van so 3477/SNV-CCVTLT ngày 30 
tháng 8 nam 2019 cüa S C*'f No^ vi ye xác dinh nguOn tài lieu thuc Ph Ong Uy ban 



uynh Van Phung 

2 

nhân da"'n, co quan chuyên mon quan, huyen và lua ch9n thânh phn ho so, tài lieu 
giao nip vào Trung tam Luu trCr lich sü. 

Chi ciic Van thu - Lu'u trü de^ nghj Phông Ni viii Quân 1 1 nghiên ciru và 
0 

thuc hie^n./.,,,,v,,4 
0 
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