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KE HOACH 
Phát triên cong tác Vn thir, lu'u trü den nàm 2025 

ella S& Quy hoch-Kiên trIic 

Thçrc hin Cong van sé, 1340/SNV-CCVTLT ngày 17/4/2018 cüa Sâ Ni vi 
ve xây dung và thrc hin Kê hoach phát triên cong tác Van thu, lixu trü den näm 
2025 trên di:a  bàn Thành ph, Sâ Quy hoach-Kiên trüc xây drng Kê hoach phát 
trin cong tác Van thu, lu'u trr den näm 2025 nhu sau: 

I. MJJC TIEU 
- Xác djnh cong tác Van thu, lu'u trü (VTLT) là nhim vu thung xuyên và 

quan trong phyc vi cho cong tác chuyên mOn cüa ngành, phiic vii cho cong tác 
thanh tra, kim toán, dông thôi dáp irng yêu câu cung cap tài 1iu cho các S&, ban 
ngành, qun-huyn và nguài dan lien quan den cong tác quy hoach lam ca sâ chi 
dao, dieu hành, gop phân hoàn thành các chuong trInh, kê hoach  cüa Sâ và các dan 
vi triIc thuc trong 11am và nhU'ng näm tiêp theo. 

- Dinh hufing sty phát trin cüa cong tác van thu, lixu trU tai Si dn näm 
2025, nhäm gop phân cung cap thông tin lam can ci.r dê các dan vi: trirc thuc S& 
xây dirng kê hoach,  can dôi, phân bô các nguôn lirc cho qua trInh dâu tu phát triên 
dung djnh hung cüa S&, qua do gop phân thirc hin hiu qua cOng tác VTLT cüa 
Si Quy hoach - Kiên trüc. 

- Tao cci sO' pháp 1 day dü, hoàn chinh dê quãn 1 nhà nuO'c v cong tác van 
thu, lu'u tia tai  SO'; lam can cu1r cho các don vi trirc thuc SO' xây dçrng ke^ hoach 
hang nãm, các di,r an dâu tu phát trin v& linh vrc van thu, km trU, dng thai chñ 
dng trong vic huy dng và si:r dçing hiu qua các ngun lirc; tp trung triên khai 
thirc hiên các hoat  dng nghip vi van thu, km trU, nht là cOng tác quàn l tài lieu 
tai SO' và các don vi: trirc thuc dam bão du1ing quy djnh. 

- Hoàn thin h& thng van bàn quy pham pháp lut và van bàn huó'ng dn 
nghip vti de quãn l cOng tác van thu, lint trü dáp irng yêu câu phát trin cüa 
thành ph 0^; to chu1rc nhân sir lam cong tác van thu, hru trü' cüa SO' và các don vi:  trirc 
thuôc SO' du diêu kin thirc hin chu1rc nang quân 1 và boat dng thông nht ye 
cOng tác van thu, km tri. 

- My dung di ngü cOng chüc, viên chu1rc lam cOng tác van thix, km trir 
chuân muc, du?c dào tao  dung chuyen mon nghip v, dam bào yêu cu thirc hin 
cac nhim vii dt ra cho ngành trong th?ñ kS'  cong nghip hóa, hin di boa và hi 
nhâp; he thông co sO' vt chat dáp u1rng yêu câu quãn 1 nhà nuO'c ye van thu, lu'u 
trU, bào ye, bão quãn an toàn và to chu1rc su1r dung hiêu qua tài 1iu km trü. 

1 



- Nghiên ci.'ru và üng dung khoa hoe cong ngh, rng dung cong ngh& thông 
tin dáp üng yêu câu hin di hóa cong tác van thu, lu'u tr. 

II. NQI DUNG CHU YEU PHAT TRIEN CONG TAC VAN THU', 
LU1J TRtJ' DEN NAM 2025 

1. Xãy dirng van bin quy phim pháp 1ut và van bin hir&ng dan nghip 
vi•i k5 thut ye con-,,u tác van thir, 1uu trü nhãm diêu chinh cong tác quãn 15 
thông nhãt hoit dng van thu', lu'u trfr trong tInh hInh m&i (kern theo Phu hic) 

100% các don vi true thuôc S& ban hành dy dü các van bàn ve^ van thu, luu 
trQ nhir: Quy chê cong tác van thu, lu'u trü, Danh mTc ho so, Bang thai hn bào 
quàn ho so, tài lieu. 

2. Dir bar o các chi tiêu ngành van thir, lu'u trü 

a) Cong tác van thu sê bào dam các chi tiêu co bàn: 

- 100% Cong tác van thu cüa S& và các don vi true thuc thiic hin vic quan 
1 van bàn di, van bàn den theo quy djnh và can b, cong chirc, viên chirc lp ho so 
cOng vic dôi vi tài lieu truyên thông (tài lieu giay). 

- 100% can b6 cOng chirc cüa S& và các don vi trrc thuc S& trin khai và 
duy trI h8 thông mg ni b, h8 thông Thu din t* (Email) phc vi Cho vic trao 
dôi, chia sé thông tin ni b bào dam nhanh chóng, thun tin và hiu qua; irng 
ding phân mêm chü k din td và 100% van bàn, tài 1iu dugc giao djch din tcr 
giüa S& và các don vi true thuc S, các co quan, to chüc. 

- 100% can bô, cong chic và 100% viên chirc ciia S& và các don vi true 
thuc S& sii'r ding Thu din ti:r phiic vu cOng vic. 

- 100% các don vi trirc thuc S& trin khai siir dçing phn mm quan 1, xr l 
van bàn di, den và diêu hành l.p  ho so cong vic trong môi truông mng, nhäm nâng 
cao hiu qua quail i, diêu hành và giài quyêt cong vic, cài cách hành chinh và lê 
lôi lam vic cüa co quan, don vi truc thuc Si. 

b) Vê cong tác hru trü 

Tài 1iu duçic thu thp vào Luu trü co quan, Luu trfx ljch sü thành ph 05  theo 
dung các quy djnh cüa Ludt Lu'u trU và các van bàn hucng dn thi hành Ludt. Duy 
trI, nâng cap và hoàn thin h8 thông cOng c11 tra cüu tài 1iu truyn thông theo 
hucng hin di hóa phic vii quàn 1, khai thác sr dçtng tài lieu trong ngành. 

- Ti Luu trü co quan 

+ Vê so lugng tài 1iu bào quàntai Luu trct S& khoàng 3.750 met giá, trong 
do có khoàng 3.000.000 bàn ye ducc so hóa. 

± 100% tài lieu thu thp v8 sê duoc chinh 1 hoàn chinh, xác djnh giá trj tài 
lieu, s O hóa và bào quàn ti Luu trü S và bàn giao 10% tài lieu có giá trj vTnh vin 
ye Trung tam Luu trü 1ch sir Thành phO HO Chi Minh. 

+ 30% ho^ so hru trü duac khai thác sfr ding phic vii cong tác chuyên mon 
cña Sà; 10% hO so, tài lieu duoc cong bô, trien lam gii thiu Cho cong chüng; 
bInh quân hang nam, phic vu Cho trên 400 1ut ngi.thi/nàm den khai thác sà ding, 
trong do thông tin tài lieu urn trQ (thuôc din si.r ding rng rã1) duqc cong bO cOng 
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khai tren mang din rung cua Trung tam Thong tin Quy hoach de phuc vu nhu cu 
khai thac sir dung cua cong chung. 

3. Ve to ch(rc bo may va nhan sir 

a) Xay dung, to chuc cac To, bo phan du dieu kien thuc hien chuc nang ve 
linh vixc van thu, luu trot trong pham vi So, quan 1y thong nhat tai lieu luu tru lich 
sir va thuc hien dich vu cong ve luu tru theo quy dinh cua phap luat; xay dung 
nganh Van thu, Luu tru hien dai, rng dung cong nghe tien tien vao cong tac van 
thu, luu trir, nang cao nang luc quan 1y va to chirc khai thac, sir dung co hieu qua 
tai lieu luu tri cua S&. 

b) Xay dirng dui ngu cong chirc, vien chirc lam cong tac Van thu, Luu trir 
chuyen nghiep, co ciao dirc, pham chat tot, du so lucng, dam bao chat luong, 
co' cau ho, p 1, co trinh coo chuyen mon, nghiep vu chap ung yeu cau phat trien va 
qua trinh hi nhap quoc to cua nganh. 

- Tai So Quy hoach-Kin truc Thanh ph o Ho Chi Minh 

Van phong S dam bao dü bien the th~xc hien cong tac van thu, luu tru; 
tham muu Lanh dao Si thuc hien chtrc nang quan 1y nha nuo'c ve van thu, luu tru. 

- Tai cacTrung tam truc thuc Sec: 	 S 
+ Trung tam Thong tin Quy hoach Thanh ph o Ho Chi Minh 	UY 1 

• Giiip Giam dc Si Quy hoach - Kin true tham muu cho Uy "IEN 
ban nhan dan Thanh pho ve cong tac to chirc cong bo quy hoach xay 
dung dã dugc phe duvet. Thtxc hien cong bo cong khai rung rai quy 
hoach xay dung dugc duyet theo sr phan cong cua Uy ban nhan dan 
Thanh pho va Giam doe S Quy hoach - Kien truc. Tuyen truyen pho 
bien phap luat, chu truong chinh sach ve quy hoach xay dçxng, quy 
dinh ve kien truc canh quan va cac quy dinh khac co lien quan. Huang 
dan, cung cap thong tin va to van thiet ke ve quy hoach xay dçxng, 
thiet ke do thi, quy hoach he thong ha tang do thi, ha tang xã hoi.Thixc 
hien cdc nhiem vu chuyen mon ho trq cho S& Quy hoach - Kien true 
va cac hoat dung dich vu hanh chinh cong ve thong tin quy hoach xay 
dung. Vi vai tro ho trq So Quy hoach - Kien true ve chuyen mon 
trong cong tac quan 1y Quy hoach Xay dung va phat trien Do thi 
Thanh pho Ho Chi Minh, Trung tam Thong tin Quy hoach thuc hien 
cac nhiem vu chinh nhu sau: 

• Thu thap, luu trir, tong h . p, phan tich thong tin ve Quy hoach 
xay dung, dau to phat trien coo thi Thanh ph o Ho Chi Minh; 

• Cong bo cong khai cac coo an Quy hoach xay dung dä dugc ph& 
duyet tren dia ban Thanh pho; 

• To chtrc Trien lam, Hoi nghi, Hi thao... giai thieu ve Quy 
hoach xay dung, Kien triic do thi; 

• Thuc hien an pham, tai lieu, chuong trinh nghe nhin ve Quy 
hoach xay dung va Kien true do thi; 

• Huong dan, cung cap van ban lien quan den cac quy dinh ve 
Quy hoach xay dlrng, Thiet ke do thi. 
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+ Trung tam Nghiên citu Kiên trite Thành phô Ho Chi Minh 

• Giiip Giám dc S& Quy hoach - Kin trñc nghiên ciru, d xut 
tham mu'u cho Uy ban nhân dan Thành phO ye ni dung, giãi pháp 
quân 1 cong tác kin tric cãnh quan do thj phü hcip vi quy hoach 
chung và quy hoach chi tiêt; thiêt kê do thi trên dja bàn Thành phô. 

• Tham mru cho Giám dOe Sâ Quy hoach - Kin true xem xét 
quyêt djnh tiêu chi quy hoach các dr an dâu tu có tInh chat, vi tn, quy 
mô dâu tu quan tr9ng ye không gian kiên tthc và cânh quan do thj. 

• Ho trcr các phông, ban chuyên mOn thuc S& Quy hoach - Kin 
trüc trong cOng tác thâm djnh các do an quy hoach chi tiêt xây drng 
dO thj, dir an dâu tu xay dung, thiêt ke cci sâ các cong trInh dâu tix 
tr9ng diem cüa Thành phô. 

• LA thành viên cüa Hi dng (chuyên môn) Kin trite do thj 
thành phô do Chit tjch Uy ban nhân dan Thành phô hoc Giám doe S& 
Quy hoach - Kiên trite quyêt djnh. 

- Tai Sâ và các don vi truc thuc S: Kin toàn b phn van thu, kru trr 
thuc Van phông hoie Phông Hành chInh, bô trI dit biên chê cong chitc, viên chitc 
chuyên trách lam cOng tác van thu, hru trU dam bão tiêu chuân nghip vu theo quy 
dnh và thre hin day dit chirc nàng, nhim v11 cong tác van thu, 1iiu trü co quail. 

4. He^ thông co' s& vt cht 

Ngân sách Nba nuâc dam bào kinh phi cho cong tác quàn 1 và boat dng 
van thu, luu trd theo huó'ng hiñ dai hOa, baogOm các ni dung: 

a) D.0 tu xây dirng cãi tao,  nâng cap h8 thng kho lu'u tnt 

S& Quy hoach - Kin tnilic dang xây dirng mi kho luii tnt cita co quan tai  s 
168 diRmg Pasteur, phu?ing Ben Nghé, Qun 1 de xây drng them 02 tang nhäm 
tang din tIch kho lu'u trt. 

b) Mua sm trang thit bj và t6 chitc s6 hóa tài 1iu tai  S& theo titng ph.n, 
tmg giai don. 

c) Chinh l tài 1iu ton dpng tai S 

Xây drng K hoach và t6 chitc thre hin cong tác chinh l h6 so, tài lieu ton 
d9ng tai SO giai doan 1975 - 2015 theo hung dan cita Chi Ce van thu, lu'u trt-
S&Nôivu. 

d) Thu thp, suu tam tài 1iu 

- xay dung K8 hoach thu thâp, su'u tam tài lieu tai  các phông, ban, don yj 
true thuôc S& dam bão quàn 1 toàn din, day dit cáe nguôn tài 1iu tai  S. 

e) Cong táe to^ chite sit dung tIi 1iu km tnt 

- T6 ehitc ep bàn sao và ehitng thire luu tnt 

- Nghiên eitu cOng b, gii thiu tài 1iu km trU 

- Trung bay, tniên lam tài 1iu luu tnt 
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- T6 chirc các phông d9c din td phc vu dc giá và phic vi, cung cap 
tâi lieu so, tài 1iu din ti'r trên rnng internet. 

g) TiT'ng ding cong ngh& thông tin và các hot dng phic v11 hin di hóa 
cOng tác van thu, luu tr. Dng thi, dam bão kinh phi cho S& vâ các don vi true 
thuôc thuc hiên các yêu câu Co ban sau: 

- Nghiên ciru xây dmg các phn mm iirng dung cong ngh6. thông tin vào 
cong tác van thu, luu trU dung chung cho co quan. 

- So hóa tài 1iu de^ to^ chrc sü dung, quàn 1 tài lieu lu'u trit din tir nhm 
phát huy giá trj tài 1iu lu'u tri, cOng bô gii thiu tài 1iu lixu trtr phiic vu cho cOng 
tác chuyên mOn cüa S, cho các co quan, tO chi.rc cá nhân có nhu câu ye nghiên 
cim, tham khào tài lieu km trtt theo dung dôi tugng quy djnh cüa Ludt Lizu tril 

IV. GIAI PHAP PHAT TRIEN 

1. Doi m&i quãn 1 nhà nu'&c ve^ cong tic van thu', lu'u trfr 

a) Triên khai các van bàn quy pham pháp 1ut và chi dao  quàn 1, t6 chirc 
huóng dn thirc hin các chê Q chInh sách, tiêu chuân nghip v, quy trInh, quy 
phm và djnh miirc kinh tê k thut ye van thu, luu trtl; chirc danh, tiêu chuân cüa 
Cong chüc, viên ch(rc van thu, luu trü. 

b) D& mi phuung pháp quãn 1, nâng cao näng lirc, hiu 1rc và hiu qua 
hoat dng cOng tác van thu, luu trü. 

c) Tang cung ph6i hop giaa các Phông, ban, don vi true thuc S, cac Ca 

quan ben ngoài trong cong tac van thu, lu'u trü. 

d) Di miii chinh sách, Co che^ de^ phát triên cOng tác van thu, luu trü, dc 
bit chü các chInh sách ye tuyên dung, sir dung và dãi ng6 dOi vâi nhân 1irc thirc 
hin nhiêm vu van thu, luu trt. 

2. Doi m&i và nâng cao nhn thfrc ve^ vai trô cüa cOng tic Van thu', 
Liru trü 

a) Tuyên truyn, pho^ bin rng rãi den can b, COng chirc, viên chuc, CaC 
Phông, ban, don vi trirc thuc ye vai trô, vi trI cüa cOng tác van thu, lu'u trü, nhât là 
giá trj cüa tài lieu km trCt. Tr do, tang cung trách nhim dOi vói cOng tác van thu, 
hru trit trong Sâ và các don vi true thuc S&. 

Thông qua hIrth thirc thông tin, tuyên truyn vic bào quãn an toàn và t 
chirc sir dung tài lieu luu trü là nhiêm vu cüa toàn xä hi, mang tInh xâ hi; dt 
"Phuang hung phát triên cOng tác Van thu, Luu trü" là mt trong nhth'g ni dung 
co bàn cüa phát triên ben virng. 

b) Nâng cao nhn thiic v& giá trj cüa tài lieu  lu'u trir ti S& có giá tri phuc vi 
lien tijc và thuô'ng xuyên cho cOng tác chuyên mon cüa ngành, phiic vii cho cOng 
tác thanh tra, kiêm toán, dOng thai dáp irng yêu câu cung cap tài lieu  cho cac S, 
ban ngành, qun-huyn và ngui dan lien quan den cOng tác quy hoch. 

I O C 
TRU 

'40 
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Tài 1iu luu tra con phic vii cho cOng tác cong bô cong khai quy hoach theo chi 
dao cña Lãnh dao  Thành ph; xir 1 nhanh ho s(y, tang cung hiu qua trong cong tác 

I. cal cách hành chInh cüa Sâ. 

Dào tao, bi thrOig dOi nag cOng chirc, viên chic van thu, km trU bang cac 
hInh thic phü hap, dua ni dung cong tác van thu, luii trCy vào chuang trInh dào 
tao, bOi du'O'ng trong h thông các tnrè'ng chuyên nghip và các Ca s& dào tao, bôi 
duO'ng. 

3. 15'ng ding khoa hoe cong nghe^ vào cong tác van thir, liru trü 

Dy manh  cOng tác mg diing khoa h9c cong ngh8 vào cOng tác van thu, km 
trtt thông qua xây dirng các phân mêm lung diing, to chlurc so hóa tài 1iu lu'u trtt, 
xay dirng cong cu tra cluru phiic v11 tot vic bão quãn, quân 1 luu tra thông tin so, 
tài lieu diên tlur trên môi trung mng theo quy dnh, phü hop v1i diêu kin kinh tê 
- xã hi cüa Thành phô. Dông thi, tang cuè'ng cong tác bão mt phân mêm trong 
cong tác van thu, luu trü. 

4. Dam bão cor s& vt cht cho phát triên cong tác Van thu', Liru tr& 

Can ciur vào nhu cu thirc t6 v& van thu, lu'u trü tai SO', nhu cu quãn 1 tài 
1iu luu trü; các ni dung quy hoach ye co' sO' 4t chat, SO' và các don vi true thuc 
SO' trInh SO' Ni vu, Uy ban nhân dânThành phô, SO' Tài chInh phê duyt các Dê 
an, Kê hoach, bô trI kinh phi hang näm dam bão nhu câu phát triên Cong tác van 
thu, 1uu trü'. 

5. Dy mtnh cong tác phôi hçrp, lien kêt và h(yp tác ye cong tác 
van thu', liru trü' 

Tang cumg cOng tác phi hop, lien kt, giao luu, hyc hOi vO'i CáC Ca quan, tO 
chlurc trong nuó'c và nuO'c ngoài có trInh d6 dào tao, cong ngh8 hin dai,  tiên tiên dé 
tlrng buO'c tiêp thu kinh nghim, chuyên giao cong ngh6 van thu, km tra dáp iung 
nhu câu trong cOng tác van thu, km trü trong thai k cong nghip hóa và hin dai 
hóa. 

6. Day mtnh xã hi hóa các hot dng dch vu liru tr& 

Xä hi hóa hoat  dông dich vu luu trQ'; huy dng các nguôn 1irc trong xã hi 
cing tham gia hoat dng djch v11 luu trU nhäm tao  buO'c phát triên rnói trong nhn 
thlurc ye vic bào quàn tài 1iu luu trü, nhât là các tài 1iu qu, hiêm de phiic vi 
nghiên cluru và phic vu dO'i song xã hi. 

V. TO CH1C THIIC HIN 

i. van phông SO' 

a) T6 chlurc trin khai thirc hin K& hoach phát trin cong tác Van thu, Luu 
trtr cüa SO' den nam 2025. 

b) Hiró'ng dn, theo dOi, kim tra vic thirc hin Kê hoach phát trin cong tác 
Van thu, Luu tra dâ duc ban hành. TOng hp báo cáo kêt qua thirc hin Ne^ 
SO' Ni vi, Chi Ciic van thu, luu trü Thành phô HO Chi Minh. 
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un Dinh Hu'ng 

c) Chü trI ph& ho p vth các Phông ban, don vi true thuc Sâ xây dung các d 
an, du an de^ dam báo nhu cu ve^ co sô 4t chat và kinh phi cho cong tác van thu, 
luu trfr theo ni dung cüa Ké hoch phát triên cOng tác Van thu, Liru trir cüa Sâ. 

d) Hoàn thành xây drng mri kho luii trü cüa co quan tai  s6 168 du?mg 
Pasteur, phu&ng Ben Nghé, Qun 1 dê xây drng them 02 tang nhäm tang din tIch 
kho km trtt; tO chirc thirc hin hot dng tot chirc näng lu'u trCi co quan ti S& và 
các dan vi true thuôc S1 

2. Các Phông, ban, dun vi trtyc thuc S&: 

a) Triên khai thrc hin các ni dung K hoach cong tác Van thu, luu trU dn 
näm 2025 cüa Sâ phñ hop vó'i diu kin và tInh hInh thirc tê cong tác van thu, luu 
ti-Cr cüa Phông, ban, don vi true thuc So': xây dirng và to chüc thirc hin kê hoch 
cong tác van thu, lixu trtr hang näm. 

b) Thirc hin chi do cña So' Quy hoch - Kin true ve cong tác van thu, kru trü 
ci:ia don vi; day manh  vic irng diving cong ngh6 thông tin vào cong tác van thu, km 
trü; chü dng dê xuât So' cap kinh phi cãi tao, nâng cap mo' rng phOng, kho dü 
din tIch và mua sam các trang thiêt bj dê bâo v, bào quãn an toàn tâi 1iu, phiic 
vu cho vic khai thác, sir ding có hiu qua tài 1iu luu trü. 

c) Bô tn, b6 sung nhân sr lam cong tác van thu, km tr, dam bão diiing 
chuyên mon nghip vi, hoàn thành tot các nhim v11 cOng tác van thu, luu trü cüa 
phông, ban, don vi true thuc So'. 

d) D6 xut So' Quy hotch - Kin tric cp kinh phi chinE 1 tài 1iu ton d9ng.  I 
d) Thirc hin lp  M so cOng vic, giao np h6 so, tài lieu dn hn np kru 

vâo Luu trü co quan dung quy djnh; to chirc chinh 1, xác djnh giá trj tài 1iu; th?c 
hin vic giao np ho so, tài lieu hru trü có tho'i gian bão quàn vinh viên vào Lixu 
trü ljch sir; thirc hin cong tác báo v, báo quán an toán tài 1iu km trIr và tO chirc 
khai thác si:r ding hiu qua tài 1iu km trü. 

e) Xây dung du toán và bô trI kinh phi cho hot dng van thu, luii trü 
co quail, don vi hang näm. 

De nghj Tru&ng các phông ban, don vi thuc So' to chrc thirc hin nghiêm 
tüc ni dung tren theo quy 
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