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	an.iihâid n Thà% nh ph v ban hành K hoch phát trin ngành Van thu, Luu 
trEk Thành phô Ho Chi Minh den nãrn 2025 và Cong van so 1340/SNV-CCVTLT 
ngày 17 tháng 4 näm 2018 cüa Sr Ni vi ye thirc hin Kê hoch phát triên ngành 
Van thu, Luu trfr den näm 2025; 

Uy ban nhân dan qun Binh Thanh xây dung K8' hoch phát trin ngành Van 
thu, Luu trtt qun Binh Thanh den näm 2025 vói các ni dung thu sau: 

I. MUC TIEU 

1. Quán 1 thng nht cong tác van thu, luu tri:t trên dja bàn qun; bào v, 
báo quán an toàn và phát huy giá trj tài 1iu kru trtt phic vi có hiu qua cho 
cOng tác quán 1 diêu hành. 

2. Lam can cü cho các Co quan, don vi xây dung k8 hoach thirc hin cOng 
tác van thu, kru trQ hang näm, xay dirng và phê duyt các dir an dâu tu phát triên 
ye linh virc van thu, !uu ttt, dông thà'i tp trung triên khai t1c hin các hoat 
dng nghip vu van thu, hxu trr, nhât là cong tác quãn l tai 1iu tai  các co,  quan, 
don vi dam báo dung quy dlnh. 

3. Hoàn thin h8 thong van bàn chi dao,  htróng dn nghip v11 cong tác van 
thu, luu trtr dáp 1mg yêu câu phát triên cüa quQn; to chlrc b6 may van thu, luu 
trtt tr qun den phuäng dü diêu kin thirc hin chlrc näng quan 1 và hott dng 
thông nhât ye cong tác van thu, Iuu trU. 

4. Xây drng di ngü cong chlrc, viên chlrc lam cong tác van thu, luu trCr 
chuân rnirc, duçc dào tao  dung chuyên mon nghip vii, darn bào yêu câu thirc 
NO các nhim vi cüa ngành; h8 thông co sâ vt chat dáp 1mg yêu câu quãn 1 
nhà nuâc ye van thu, luu trct, báo v, báo quán an toàn và to chlrc sIr ding hiu 
qua tài 1iu h.ru trr. 

5. U'ng dung cong ngh8. thông tin dáp 1mg yêu cu hin dai  hóa cong tác 
van thu, h.ru trTh 

II. NO! DUNG 

1. Xây dirng vaii bin (Jily dinh, hu'O'ng dmn iighip viii v cc) 	tác van 
thtr, Iuu trü 

Hang nãm ban hành mâi và slra di, b6 sung các van bàn chi dao,  huOng 
dan nghip v11 ye cong tác van thu, luu trr phü ho,  p vâi quy djnh hiii hành và 

CHI CUC VAN THY-LU'u TRU 



tInh hInh thrc té cüa Qun dê thirc hin chIrc näng quán l nba nuóc ye linh v1rc 
van thu, luu trü thuc phim vi quan l. Darn bâo 100% co quan, don vi ban 
hành day dü các van bàn ye van thu, km trEk nhir: Quy chê cong tác van thu, luu 
trcr, Danh mic ho so, Bang thi htn báo quán. 

2. Di bao các chi tiêu ngành Van thir, Liru trü' 

a) Ddi vói cong tác van thu 

- 100% phông ban, don vi thuôc qun và các UBND phiRing thirc hin vic 
quàn 1 van bàn di, van bàn dn theo quy djnh và can b, cong chirc, viên chüc 
biêt Ip ho so cong vic dôi vâi tài 1iu truyên thông (tài 1iu giây). 

- 100% phông ban, don vi thuc qun và các UBND phuing trin khai và 
duy trI h8 thông mng ni b, h8 thông Thu din tt:r (email) phiic vii cho vic 
trao dôi, chia sé thông tin ni b6 báo darn nhanh chóng, thutn tin và hiu qua; 
có trén 50% Co quan, don vi irng dung phân mêm chir k din tir và trên 90% 
van bàn, tài 1iu dugc giao djch din ti'r gifra các co quan, don vi. 

- 100% can b, cOng chirc tai  các phông ban, don vi thuc qun Va các 
UBND phuing sü dicing Thu din td phiic vii cOng viçc. 

- 100% phông ban, don vi thuc qun và các UBND phithng trin khai sir 
dung phân mêm quán l, xü 12 van bàn di, den và 1p ho so cong vic trong rnOi 
truYng  mtng, nhAm nâng cao hiu qua quàn 1, diêu hành và giái quyêt  cOng 
ViêC, cài cách hành chinh và lê lôi lam vic cüa CO quan, don vi. 

b) Di v&i cOng tác lint tri7': 

- TAI 1iu dirge thu thp vào Luu trü CO quan, Lixu tr& ljch sü thành ph 
theo dung các quy djnh cUa Ludt Luu tri' và các van bàn hixóng dn thi hành 
Ludt. My dung h8 thông cong cu tra cisu tài 1iu theo huing hin dti phiic viii 
quãn li', khai thác str dung tài 1iu nhanh chong. 

- 100% tài lieu Co giá trj ljch sr ducc thu thp, chinh l hoàn chinh, kru trü 
và bàn giao ye Trung tarn Luu trC ljch sr Thành phô theo thii gian quy djnh. 

3. Ve to ch(rc bçi may và nhân siy 

a) Dam bão b6 may lam cong tác van this, km trCy tir qutn dn phithng dü 
nãng Irc, dieu kin thrc hin chirc näng quãn 1 nba nurc và thrc hin nghip 
viii van this, km trr. 

b) My drng di ngü cong chirc, viên chirc lam cong tác van this, kru tri 
chuyên nghip, CO phâm chat tot, dU so lucing, dam bâo chat hxçing, CO câu hp 
1, cO trInh d chuyên môn, nghip vi và trinh d 1 1un chinh trj dáp lrng yêu 
câu phát triên. 

- Tti các phOng ban, don vi: Thy theo quy mO hot dng, các don vi sp 
xep bô trI ngithi phi trách van this, luu trCr phü hqp và theo dung tiêu chuân 
nghip vu quy djnh, thirc hin day dü chrc näng, nhim vii cOng tác van this, km 
trCr cüa co quan. 
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- Tti các UBND phithng: bO^ tri ngu1i phii trách cong tác van this, h.ru tni 
phü hçip, darn báo hot dng van this, luu trCt cüa co quan. 

4. He thong co sô vt chat 

Ngân sách Nhà nisâc darn báo kinh phi cho cong tác quân l và ho?t dng 
van this, kru trU theo hithng hin di boa, bao gôrn các ni dung: 

a) My dirng Kho hru trtr Co quan UBND qun dáp irng yêu CâU phiic vii 
báo quán an toàn và phát huy giá trj cüa tài 1iu h.ru trtr. Bô trI, xây dung, cãi tto 
nâng cap h8 thông Kho kru trcr ti cac phuing. 

b) Mua sm trang thit bj và to^ chirc so^ hóa tài 1iu tai  Kho lisu trtr qun 
theo hang miic dã duc duyt. 

c) My dung ke^ hotch và t6 chüc thirc hin chinh 1 W1iu thn d9ng tai  các 
phông ban, don vi, các UBND phisOng giai dotn 1975-2015. 

d) Ung diving cOng ngh8 thông tin và Các hott dng phic vu hin dal hóa 
cong tác van this, kru trTh 

III. GIAI PHAP 

1. Dôi mói quãn I iihi nu&c ve^ Jinli vtjc van flu, Itrij trü 

a) Trin khai các van ban quy phm pháp 1ut và chi dto quán li', t chüc 
hisóng dan thirc hin các chê dO chinh sách, tiêu chuân nghip vii; chirc danh, 
tiëu chuân cüa cong chirc, viên chrc van thu, luu trCr. 

b) Hoàn thin to^ chüc bO may quãn 1 nhà nuóc ve^ van this, kru tr& cua 
qun, dôi rnói phisong pháp quán 1, nâng cao näng hrc, hiu qua hot dng 
quail l ye van this, km tril. 

c) Tang ciRing phi hçip giUa các co quan, don vi trong hot dng van this, 
liru trtr. 

d) Di rnó'i cOng tác tuyn ding, sir dung di vâi nhân hAc  thirc hin nhirn 
v11 van this, hsu trtr. 

2. Di mói và nâng cao nhãn thüc ve^ val trà cüa ngành Van thir, Luu trü 

a) Tuyên truyn, ph6 bin rng rãi dn can b, cong chic, viên ch(c, Nhân 
dan ye vai trO, vi tri cüa cong tác van this, luu trU, nhât là giá trj cüa tài 1iu lt.ru  
trQ trong sir nghip xây dirng và bão v TO quOc, gop phân nâng cao thirc 
trong viOc giti gin, bâo v tài 1iu. Tr do, tang cithng trách nhiOrn  dôi vói cOng 
tác van this, lisu trtr trong rnôi co quan, don vi. 

b) To chüc dào tto, bM during, tp hun chuyên mon nghip vii van this, 
liru trCr cho dOi  ngü cong chüc, vien chtrc trrc tiêp lam cOng tác van this, itru trü 
bang các hInh thüc phü hap. 
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3. 1Jng dung khoa hoc cong nghe^ vào cong tic vn thir, urn trfl 

EMy manh  cong tác üng ding khoa hoc cong ngh8 vào lTnh virc van this, 
kru tril thông qua xây dung các phân mêrn üng dung, to chirc so hóa tài lieu lisu 
tr&, xây dung cong cu tra ci:ru phic vii tot vic báo quán, quàn 1,2 kru tra thông 
tin so, tài 1iu din tir trên rnôi trung rnng theo quy djnh, phü hp vâi diêu 
kin kinh tê - xã hi ciia qun. 

4. Dam bão co' s& wit chat cho phát trin ngành van thtr, Inn trU 

Can cir vão nhu cu quän 1 nhà nthc ve van this, km trü, nhu câu quãn 1 
tài 1iu kru trt, các ca quan, dun vi chü dng xây dung dê an, kê hoach trInh cap 
có thâm quyên phé duyt bô trf kinh phi hang nãrn darn bào nhu câu phát triên 
ngành van this, kru trü. 

IV. TO CHUC TH1C HIN 

1. Các phOng ban, don vi thuc quin và các UBND phirOng 

- Trên ccr sà ni dung Ke^ hoach  phát trin ngành Van this, Lisu tra qun 
Binh Thanh den nàm 2025, các don vi xay dung vàtO chirc thrc hin kê hoach 
cong tác van this, km trQ' hang närn phü hçip vci diéu kiin và tInh hInh thirc tê 
cOng tác van this, kru trü tai  cer quan, don vi rnInh. 

- Bo trI, bo^ sung nhân sis lam cOng tác van this, hiu trtr, dam bão dung 
chuyên mon nghip vi, hoàn thành tot các nhim viii cong tác van this, km trU 
cUa cci quan, don vi. 

- Ti chirc vic ltp M sa cOng vic; chinh l', xác djnh giá trj tài lieu; th?c 
hin vic giao np ho sa, tài 1iu luu trü có thii gian báo quan vinh viên vào 
Luu tr& qun de hru trti và giao np ye Lisu trU ljch sir thành phô theo quy djnh. 

2. PhOng Tài chInh - Ké hoach 

- Thm djnh, thng hçip, d8 xut UBND qun b6 trI kinh phi cho cOng tác 
van this, kru tr& cUa các ca quan, dun vi theo kê hoch, dê an dixçc UBND qun 
phê duyt. 

- Hiróng dn các ca quan, don vi sir ding kinh phi phic vii cong tác van 
thu, luu trti theo chirc nàng, nhim v1,i và trong phrn vi quán 1. 

3. PhOng Ni vu 

- T6 chüc trin khai, hisâng dan, theo dOi, kim tra vic thijc hin các ni 
dung Kê hoach phát triên ngành Van this - Lim tra qun Binh Thanh ti's nay den 
narn 2025 phü hçp vOi tInh hInh thrc tê tai qutn và darn bão thrc hin tot các 
chi tiêu kê hoach dê ra. 

- CH trI phi hcip vói các phông, ban, don vi lien quan xây dirng và trInh 
UBND qun phê duy dé an, kê hoach dê darn bão nhu câu ye co sà vt chat và 
kinh phi cho cong tác van this, lisu trCr theo ni dung cua Kê hoach phát triên 
ngành Van this, Lisu tr(t qun den nàrn 2025. 
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iloãng  Song ha 

- Huâng dk t1c hin nghip viii cong tác van thu, lULl trti tai CC co quan, 
don vi trong phtrn vi quân l; day rnnh vic trng ding cong ngh8 thông tin vào 
cong tác van thi.r, kru tril; chü trçng ni dung itp ho so cong vic; xây dung dir 
toán, bô trI kinh phi cho hoat dng van thu, lim trtt hang nãm; bão quán, báo v 
an toàn tài lieu  kru tri; thu thp ho soS, tài 1iu vào Liiu tril Co quan; chinh 1, 
xác djnh giá trj tài lieu, giao np ho so, tài 1iu vào Luu trtt ljch sir Thành phô. 

Trên day là K8 hotch phát trin ngành Van thr, Luu trtt dn näm 2025 cüa 
UBND qun Binh Thnh. 

Nei ,,I,ân: 
- SâNii vu; 
- Chi cuc Van thir - Liru trir; 
- CT, các PCT.UBND qun; 
- Các phông, ban, don vi thuOc quiii; 
- Các UBND phir&ng; 
- Li.ru: VT, PNV. 
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