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BAO CAO 
Tong horp ket qua kiem tra cong tac van thir, hru trir nom 2022 

Thuc hien Ke hooch so 879/KH-SNV ngay 02 thong 3 nom 2022 cua Soy 
Ni vu ve cong tac quan ly nha nuohc ve cong tac van thu, luu tru va quan ly tai 
lieu luu tru nom 2022, Chi cuc Van thu - Luu tru xay dung va ban hanh Ke 
hoach so 88/KH-CCVTLT ngay 23 thong 3 nom 2022 ve kiem tra cong tac van 
thu, luu tru (VTLT) nom 2022, Chi cuc Van thu - Luu trix to chuc kiem tra va 
boo coo ket qua nhu sau: 

I. TINH HINH TRIEN KHAI CONG TAC KIEM TRA 

1. Theo Ke hooch, s luting coy quan, to chuc chugc kiem tra la 10, bao 
gom: Soy Tai nguyen va Moi truong, Soy Nong nghiep va Phat trien nong thon, Soy 
Tai chinh, S& Tu phap, Soy Van hoa va The thao, Tong Cong ty Cap nuOc Sai 
Gon Trach nhiem huu han mot thanh vien, Lien minh Hop tac xã Thuong mai 
Thanh pho (Sai Gon Co-op), Uy ban nhan don Quan 1, thanh pho Thu Duc va 
huyen Hoc Mon. 

2. ThoOi gian kiem tra cong tac VTLT: tü quy III den quy IV nom 2022. 

3. Da thuc hien kiem tra 8/10 coy quan, to chuc; co 02 co quan chua thuc 
hien kiem tra la Lien minh Hop tac xã Thuorng mai Thanh pho (Sai Gon Co-op) 
va Uy ban nhan dan huyen Hoc Mon. 

11. KET QUA KIEM TRA 

1. Quan ly, chi ciao cong tac VTLT 

a) To chu c tuyen truyen, ph o bin Ludt Luu tru va cac van ban quy dinh, 
huOng dan cong tac VTLT 

Thu truOng cac coy quan, to chuc co quan tam tuyen truyen, ph o bin va 
trien khai cac van ban quy pham phap luat, cac quy dinh ve cong tac VTLT den 
cong chirc, vien chuc va nhan vien; xay dung chuong trinh, ke hoach cong tac 
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VTLT, huomg don cac cor quan truc thuc xay dung Quy the cong tac VTLT, 
Bang thOOi han boo quan ho soy, tai lieu va Danh muc ho soy ccr quan. 

b) Xay dung va ban hanh van ban quan ly cong tac VTLT 

Can cix van ban quy dinh ve cong tac VTLT, cac co quan, to chic da ban 
hanh van ban quan ly nhu sau: 

- Co 8/8 coy quan, to chirc ban hanh Quy the cong tac VTLT. 

- Co 7/8 coy quan, to chitc ban hanh Bang thc' i han boo quan h soy, tai lieu. 

- Co 8/8 coy quan, to chitc ban hanh Danh muc h scr coy quan. 
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- Co 8/8 co quan, t chüc xây dimg Chuang trInh, k hotch Cong tác 
VTLT hang näm. 

c) Thirc hi en ch d thông tin, bao cáo djnh ki và dt xut theo yêu cu: 
da so các c quan, to chüc thirc hin to ché d 	thông tin, báo cáo. 

d) V t chüc nhân sir lam cong tác VTLT 

- Qua kim tra, các cc quan, t chüc có quan tam b trI nhân sir lam cong 
tác VTLT, cu the có phân Cong lãnh dao  phii trách quán 1 cong tác VTLT và b 0 
trI cong chüc, viên chüc, nhân viên chuyên trách hotc kiém nhim lam cong tác 
VTLT. 

- Co 5/8 co quan, to chirc thirc hin dÀy du' che^ do^ phii cAp dc hti di vth 
cong chüc, viên chüc, nhân Vi 

 en lam Cong tác luu trr. 

d) V Cong tác bi duOng nghip vi và üng dicing Cong nghe^ thông tin vào 
cong tác VTLT. 

- Da s các co quan, th chüc có quan tam cü Cong chüc, viên chüc, nhân 
viên tham gia các khóa bôi duorng, hi nghj, tp huân chuyên mon nghip vi ye 
cong tác VTLT do Si Ni viii , Chi civic Van thu - Lixu trfr và các cci quan cap  trên 
to chüc. 

I 	 - Vic irng ding Cong nghe^ thông tin vào cong tác VTLT: 

+ Co 6/8 co quan, t chirc sü ding phAn mm cüa Sä Thông tin và Truyn 
thông dé quán l van bàn. 

+ Co 2/8 co quan, to chtrc dAu tu xây dimg phAn mêm dê quàn l van bàn 
la' Tong Cong ty Cap nuóc Sài Gôn Trách nhim hüu hn mt thành viên và Uy 
ban nhân dan thành phô Thu Düc. 

2. Hoit dng nghip viii VTLT 

a) Cong tác van thu 

- Vth thüc và k thut trInh bay van bàn hành chInh: Vic soan thào 
van bàn hành chInh cüa các co quan, to chüc co bàn ducic thrc hin theo quy 
djnh; tuy nhiên, cOn sai sot mt s 6 the thüc và k thu aft trInh bay. 

- V quán 1 van ban, có 8/8 co quan, tO^ chirc ma so^ quàn 1 van bàn di, 
den va so quan 1 van bàn mt theo quy djnh. 

- V 	chi dao  cOng tác lp h so cOng vi c: có 8/8 co quan, t 05  chüc. 

- Ve^ vic quàn l va su dung con dAu: các co quan, tO^ chüc thirc hin t& 
vic quan 1 va sü dung con dau theo diing quy djnh. 

b) COng tác luu trü 

- Bo trI Kho Lixu trü co quan: có 8/8 co quan, tÔ  chüc bO^ trI Kho Luu trü 
co quan dê bào quàn hO so, tai lieu. 

- DAu tu trang thit bj de^ bào quàn ho^ so, tai lieu: da so^ các co quan, 
chirc có quan tam mua sam trang thiêt bj dê bào quàn hO so, tài lieu; tuy nhiên, 
vic trang bj giá, k, hop, he^ thông báo cháy, chüa cháy chua day d-a. 
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III. TON TiJ, HJN CHE 

Ben canh nhmg mitt  dat duçic, con mt s co quan, th chüc chua thirc 
hin tot cong tác quãn 1 và boat dng VTLT nhu: 

1. Ve quãn 1, chi do cong tác VTLT 

a) Co quan, to chüc chua ban hành Bang th?ii han  báo quán ho^ so', tài 1iu: 
Uy ban nhân dan thành ph 0^ Thu Due. 

d) Các co quan, tO^ chirc chua quan tam thirc hin giài quyt che^ do^ phii 
cap dc bang hin 4t: Scr Tu pháp, Sâ Van hóa và The thao và Uy ban nhân dan 
Quânl. 

2. Hoit dng nghip vu VTLT 

a) Cong tác van thu 

- Ve the^ thüc và k thutt trInh bay van bàn hành ehinh: mt SO CO quan, 
chüc eon sai sot ve^ CO chu, phông eh, in dim, in nghiêng, trICh yêu ni dung cüa 
van bàn. 

- Da sO CáC CO quan, to ChÜC chua thirc hin 1.p ho "an thin h ô so và giao 
np ho sovào Luu trü CO quan. 

b) Cong táC km trCt 

Da so eáC CO quan, to Chlre chua quan tam thu thp dy du' ho^ so vào Lixu 
tnt CO quan. 

IV. NHiN XET, DANH GIA 

1. CáC CO quan, tO ChÜC duçic kim tra du Co sr chuân bj ni dung, phi 
hçip chat ehe, hç'p táC Va gui báo CO phiic vi kiêm tra ye Chi C11C Van thu - Luu 
trtr de tong hçip. 

2. Qua kt qua kim tra gián tiêp Cho th.y da sO CC CO quan, tO ChÜC CO 
quan tam Chi dao  xây dirng và ban hành nhiêu van bàn Chi dao,  hung dn triên 
khai thire hin COng táC VTLT; CO phân COng, bô trI COng ChUC, viên ChUC, nhân 
viên lam COng tare VTLT. Mt sO co quan, to chüc xây drng và thirc hin dung 
quy trInh quàn l van bàn di, van bàn den; lp và giao np ho sovào Lixu trir co 
quan theo quy djnh; the thüc và k thut trInh bay van bàn hành chInh co bàn 
duc thirc hin theo quy djnh; vic quan 1 và sü dung eon dâu ducc thirc hin 
tot và dam bâo an toàn theo quy djnh. 

3. Ben canh nhung kt qua dat &rqc trong cOng táe VTLT, eOn rnt sO han 
ehé nhu: ye the thuc và k5' thut trInh bay van bàn eon sai sot; chi.ra to chüc lp 
ho so và np luu ho so vào Luu tnü co quan. 

V. DE XUAT, KIEN NGH! 

1. Kiên ngh cüa các co quan, to chfrc 

a) De nghj tang cuing tO^ ehirc eác lOp dào tao,  bi duO'ng, tp huân, 
hurng dn chuyen môn, nghip vii ye cOng táe VTLT. 
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b) H tra kinh phi de^ thirc hin chinh 1 tài lieu tn d9ng tai các Co quan, 
to chüc; ma rng, nâng cap Kho Lixu trü. 

,c) Xây drng, nâng cp phn mm quán 1 van bàn din tü ducrc lien thông 
và thông nhât chung giüa các co quan, tO chüc trén dja bàn Thành phô. 

d) Ttp hun Cong tác lp ho^ so din tir và np luu hO^ so din tir vào Lixu 
trü Co quan. 

2. Giãi quyt kin ngh cüa các cr quan, t!i chire 

a) V d nghj tang cithng to chüc các lop dào tao, b(M duô'ng, tp hun, 
huOng dan chuyên mOn, nghip vi ye cOng tác VTLT, trong do" co" tp huân 
cOng tác ltp ho so din tcr và np lixu ho so din tü vào Liru trü co quan: 

Hang näm, Sâ Ni vi phi ho vói các co s& dào to chuyên ngành VTLT 
thithng xuyên ma" các lop dào tao, bôi ducng chuyén mOn, nghip viii ye cOng 
tác VTLT; ngoài ra, Chi ciic VTLT cOn ph 0^i hçp, ho trçY báo cáo viên cho CaC co 
quan, tO chixc tp huân nghip vii cong tác VTLT khi co' thu cau. 

b) Ve ho7  trcr kinh phi thirc hin chinh 1 tài lieu tn d9ng: Uy ban nhân 
dan Thành phO dã ban hành Quyêt djnh so 5663/QD-UBND ngày 24 tháng 10 
näm 2017 ye vic phê duyt Dé an ye chinh l tài 1iu luu trU ton d9ng cua cac 
CO quan, to chüc trén dja bàn Thành phô Ho Chi Minh giai dotn 1975 - 20159  
trong do, dã neu rO ye nguôn kinh phi thirc hin chinh 1 cüa CaC CO quan, tO 
ChUC. 

C) V xây dirngphn mm quàn 1 van bàn din tir thong nht và lien 
thông giüa các cci quan, tO chüc trên dja bàn Thành phO, Chi ciic VTLT dã tham 
muu so Ni vu trInh Uy ban nhân dan Thành phO ban hành Cong van so 
748/UBND-VX ngày 16 tháng 3 närn 2021 cüa Uy ban nhân dan Thành phO chi 
dao thirc hin Ke^ hotch sO 4292/KH-UBND ngày 06 tháng 11 näm 2020 cüa Uy 
ban nhân dan Thành phO ye trien khai thirc hin Quyet djnh sO 458/QD-TTg 
ngày 03 tháng 4 näm 2020 cüa Thu tuOng ChIth phü phe duyt D an "Li.xu trct 
tai lieu din tCr cüa CC co quan nhà nuOc giai doin 2020 - 2025". 

Tren day la" báo cáo kt qua kim tra cOng tác VTLT näm 2022 cüa Chi 
cc Van thu - Luit tril/. 

No'i nhân: 
- S& Ni vu: GD, PGD PT; 
- Các ccx quan, to chüc dI.rç)rc kiêm tra 
và các ccx quan cap trên trirc tiêp quãn 1; 
- Lãnh dao Chi cue; 
- Liru: VT, P.QL. 

KT. CHI CUC TRUaNG 
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