
SO GIAO THÔNG VAN TAT 
THANH PHO HO CHI MINH 

CANG VU DUNG THUY  NQI B!A 

S:  g7KH-CVDTND 

CIII QC VAN THIS-LfflJ TRCJ' 

CONG HOA xA HQI CHU NGH1A VIT NAM 
Dôc lap - Tir do - Hanh phüc  

TP. H Chi Minh, ngày2c?th6ng nám 2018 

KEHoCH 

DEN 
So: 

 Thitfl"k1ii thçrc hin Quy hoch ngành van thu', liru trü' trong giai don 
Ngãy: 	 (2018 - 2025) cüa Cãng vi du'ô'ng thfly nui dja 

Chuvên: 	  

Itruhsos6: 	  
	 Cth-cfr Ké hoach so 2099/KH-SGTVT ngày 02/5/2018 cüa S& Giao thông 

4n tài ve^ vic trin khai thirc hin quy hoach  ngành van thu, 1uu trd S& Giao 

thông vntài-dên näm 2025. 

Cãng vi thrông thüy ni dja xây drng k8 hoch trin khai th'çrc hin Quy 

hoach ngành van thu, FLru trü trong giai doan (2018 - 2025) cüa don vi, c1,i the 

nhu sau: 

I. MJC TIEU, YEU CAU: 

- Trin khai thirc hin Quy hoach ngành Van thu, Lru trQ tai Cáng Cáng vii 

di.rmg thüy ni dja nh.m cu th hóa nhüng ni dung, nhim vii vâ djnh hurng 

Ca bàn dã duqc xác djnh tai  Quyt djnh s6 5484/QD-UBND ngày 17/10/2017 

cüa Uy ban nhãn dan Thành ph6 v6 vic ban hành k6 hoach phát trin ngành 

Van thir, Li.ru tra Thành pho^ Ho^ Chi Minh den näm 2025; 

- Tuyên truyn, ph6 bin các quy djnh cüa pháp 1ut ye cong tác van thu, 

liru trU' dn toàn th6 can b6 viên chüc & nhn thüc dcing dn ve vai trô, thrc, ' 

trách nhiêm trong cong tác van thu, luu tnt; 	 Thi 

- Tang cung rng dung khoa hoc cong ngh, irng dung cOng ngh6 thông 	,,,vtomitO  
dáp thig yêu c.0 hin di boa cong tác Van thu, Luu trü; 

- Tang cumg trách nhim cüa các phông, ban, di và di din trong vic t 

chrc thrc hin cong tác Van thu, Luu tra tai Câng vi di.rng thüy ni dja. Tp 

trung mi ngun içrc & trin khai thrc hin Quy hoach mang Iai  hiu qua cao. 

II. NOl DUNG CHU YEU PHAT TRIEN NGANH VAN THII, LU1J 

TRU' DEN NAM 2025: 

1. Xây drng van bin quy phm pháp lut và van bin htró'ng dn nghip 
vu k thut ve^ cong tic van thir, liru trfr nhãm diêu chinh cong tic quãn l 

thông nht hot dng van thir, hru tr& trong tInh hInh mó'i: 

Ban hành dy dü các van bàn v8 van thu, lLru trQ nhu: Quy ch6 cong tác 

van thu, luu trü, Danh miic ho^ sa, Bang thai hn bào quân. 
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2. Dir báo các chi tiêu ngành van thir, hru trfr: 

a) Cong tác van thu së dam bâo các chi tiêu ca bàn: 

- 100% các van bàn chInh thirc ducrc trao di giüa Ban Giám d& Cáng vi 
vói các phông, ban, di vâ dai  din (trr van bàn met)  dugc trao di hoân toàn 

duâi dng din tir kt hçip vâi chü k s; 

- 100% các phông, ban, di và di din trin khai sir dyng H thng chInh 
quyn din ti:r cüa Câng vi ththng thüy ni dja trong vic xir 1 van bàn di, den 
và diu hành lp ho^ so cong vic trong môi trumg mng, nhm nâng cao hiu 

qua quan 1, diu hành và giài quyt cong vic, cài each hành chInh và 16 1i lam 
viêc cüa don vi. 

b) Ve^ cong tác luu tri: 

- Tài 1iu duçic thu thp vào Lu'u trü co quan, Luu trU 1ch sü thành ph 
theo dung các quy dnh cüa Ludt Lixu trü và các van bàn hu&ng dn thi hành 
Ludt; 

- To chiLrc, thrc hin t& phucmg an báo v, phOng cháy chüa cháy, cong tác 

bào v& bI mt nhà nuc; vic chip hành ni quy, ch Q bào met, ch8 Q quãn 1 
và sü dung thông tin, tài 1iu hoA so và He^ thng chInh quyn din tir cüa Cãng 

vu duông thüy ni dja. 

3. Ve to chfrc bo^ may và nhân sly: 

- BOA trI can b6 viên chirc phi trách cong tác van thu, luu trft phü hcTp Va 

theo dung tiêu chun nghip vi quy djnh, thirc hin dÀy Echirc näng, nhim v11 

cong tác van thu, luu trfr cüa co quan; 

- C can b6 viên chüc tham gia các ló'p dào t?o,  bM duOig, tp huÀn cOng 

tác van thu, luu trtr hang nãm theo chi tiêu cüa De^ an nâng cao nãng lirc di ngü 
can bô, cong chüc, viên chirc lam cong tác van thu, luu trü cüa Thành ph6 H 

Chi Minh. 

4. He^ thông co' s& vt chat: 

- B6 trI Kho luu trü dáp rng yêu câu ky thut phic vi quãn l và tÔ  chüc sr 

dung t& tài lieu liru trü trü ti don vi; 

- Xây dimg phAn mm phiic viii thit thirc cho cong tác lu'u trU và quãn 1' tài 

1iu tai don vi. 

III. GIAI PHAP PHAT TRIEN: 

- Tang cu&ng ph& hgp vi S& Giao thông vn tãi, Chi CC Van thu luu trü 

và các don vi lien quan trong hot dng van thu, luu tr; 
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- To chüc tuyên truyn, pM bin các quy djnh pháp 1ut và van ban huóng 

dn mâi ban hânh bang nhiu hInh thüc: Phát hành van ban giOi thiu van ban 

mri; dua tin, vit bài trên Website cüa don vi và to^ chirc các hi nghj trin khai, 
tp hun ve cong tác van thu, luu trcr nhu quy djnh ve^ Id p và giao np ho so vào 
Luu trü Co quan, Lru trü ljch sir; quy djnh ve^ quân 1 tài 1iu lu'u trtr din 

- Di mó'i chinh sách, Co che^ de^ phát trin 1I'nh vçrc van thu, luu trr, dc 
bit chü các chinh sách ve^ tuyn dçing, sir dung và dãi ng6 di vó'i nhân 1rc, 
thrc hin nhiêm vu van thu, luu trü; 

- Trin khai, to ch(rc thrc hiên các van ban dã ban hânh, nhu: Chi thj cüa 
Thu tuó'ng Chinh phü va cüa Uy ban nhân dan Thành pM ve cOng tác van thu, 
Iuu trü; De^ an nâng cao näng Irc di ngU can bt, cong chüc, viên chirc lam cong 
tác van thu, luu trü cüa ThànE pM; D6 an chinh 1 tài 1iu tn d9ng cüa don 
vi,... 

IV. TO CHtC THUC HIEN: 

1. Yêu cu Truàng các phông, ban, dai din và di diêu tiêt có trách nhim 
to chtrc trin khai thirc hin nghiêm k& hotch; có kim tra, giám sat vic thirc 
hin kip thi phát hin và chn chinh các thiu sot. 

2. Giao phông Tài chinh Ke^ toán tham muu Giám dc kinh phi dam bão cho 
hot dông van thu, hru trtr hang 11am ti don vi. 

3. Giao phông TO^ chrc Hành chinh: 

- Hung din các b6 phn trong vic lp ho^ ho cong vic; thu thp, chinh I 

tài 1iu tn dung, np M so tài 1iu vào Liru trü co quan. H& tMng hóa vâ giao 
np h6 so vào Luu trü ljch sir theo quy djnh; 

- Co trách nhim theo dôi, don dc cong tác trin khai thirc hin Quy hoch 
ngãnh van thu, luu trtr trong giai doan  (2018 - 2025) cüa don vi./. - 

No'inhân: 
- So GTVT; 
- Chi cuc Van thLr 1uu tr; 
- Ban GD; 
- Các Phông + Ban + DD + Di; 
- Ltru: TCHC. 

Ngô Dinh Quang 
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