
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p - Tu do - Hnh phñc 

S:  38  /KH-UBND Quáng Trj, ngày4.-thángnãm 2023 

KE HOACH 
Cong tác van thu', Iuu tru' tinh Quãng Tr: 11am 2023 

Thirc hin Lust Lu'u trtr ngày 11/11/2011; Nghj djnh s 30/2020/ND-CP ngày 
05/3/2020 cüa ChInh phU ye cong tãc van thu và tlnh hinh thirc tê cong tác van thu kzu tru 
trên dia bàn tinh; UBN1i) tinh Quãng Trj ban hành Kê hoch cong tác van thu, km trü näm 
2023 vài các ni dung nhu sau: 

I. MJC DICH, YEU CAU 
1. Mic dich 
- Tip tiic nãng cao hiu qua quân 1 nhà nuâc v cong tac van thu, km tr(t và quãn 1 

tài lieu km trCt cüa cci quan, dorn vj, to chlrc, dja phucmg (g9i tat là cor quan, to chlrc) trén dja 
bàn tinh. Triên khai thirc hin kjp thOi các nhim vi van thu, kru trü' näm 2023. 

- Tuyên truyn, ph bin sâu rng các quy djnh cUa pháp 1ut và nãng cao trách nhim 
cüa nguii dung dâu cor quan, to chlrc trong quãn l, ch dao  và trách nhim cüa can b, 
cong chlrc, viên chlrc dôi vài cong tác van thi.r, km trtt. 

- Thirc hin t& vic 1p h sci và nop km h sci, tài lieu din tCr vào km tnt cor quan, 
km tnt ljch sli tinh. Quàn l tài lieu km trQ thông nhât, an toàn và to chlrc sIr ding có hiu 
qua tài 1iu km trCt hInh thành trong qua trInh hot dng cüa các cor quan, to chlrc trên dja 
bàn tinh Quàng Trj theo dung quy djrih cüa pháp lust. 

- Dy minh 1mg dicing Cong ngh thông tin trong cong tác van thu, quân l tài 1iu din 
tlr, dáp 1mg yêu câu cong tác cal cách hành chInh ti Nghj quyêt so 02-NQ/TU ngày 
04/11/202 1 cüa Tinh üy Quãng Trj ye chuyên dôi so tinh Quãng Trj den näm 2025 djnh 
huâng den nàm 2030. 

2.Yêucu 
Thu tnrâng the co quan. &m vj; Chü tjch UBNI) các huyn, thành ph6, thj xa tang 

cu&ng cOng tác chi do, diêu hành dê triên khai thirc hin tOt cOng tác van thu, km trtt cIra 
các co quan, dcm vj, dja phuong theo dung kê hotch cüa tinh. 

II. NHIM VIJ TRQNG TAM 
1. Chi dto các co quan, don vj, dja phuong tip tiic tang cuing tuyen truyn, ph bin 

các quy dlnh  cüa pháp 1ut hin hành, các 'van bàn huàng dn nghip vi v cOng tác van 
thi.r, km trCt dc bit là Nghj djnh sO 30/2020/ND-CP ngày 05/3/2020 cüa ChInh phU ye 
cOng tác van thu; Thông tu so 10/20221TT-BNV ngày 19/12/2022 cüa Bô Ni vi quy djnh 
th?yi h?n  bão quàn tài lieu; Cong van sO 370/VTLTNN-NV ngày 10/5/2022 cüa Ciic van 
thu và Lt.ru tr& nhà nuâc ye 1Ip ho so din tlr và np km hO so din tlr vào km trtt cci quan 
trên h thông quãn 1 tài 1iu din tlr; K hotch so 353 5/KH-UBND ngày 04/8/2020 clia 
UBND tinh Quãng Trj ye thirc hin Dê an Li.ru IrIr tài 1iu din tlr clia the Co quan nhà nuOc 
trén dja bàn tinh Quãng Trj giai do?n 2020-202 5 

2. Dy mnh cong tác thanh tra, kim tra vic thirc hien the quy dnh cUa phãp 1ut v 
van thu, km tn& ; ban hành the van bàn chi dto; hoit dng nghip vti cOng tác van thu. km 
tnt; khai thãc sIr diing tãi 1iu km ttlt; tLo 1p và quãn 1 d(t lieu thông tin du vao cOa tài 
lieu km tnt't din tlr theo dung quy djnh. 

3. T chlrc tp hu.n nghip vit chuyên sâu v cOng tác van thu. km ttlt Irong do tp 
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tmng vào các ni dung: quãn 1 van bàn din tCr, 1p ho sci din tü và giao np ho so vào 
Luu trtt Co quan, Luu trct ljch sir; quãn 1, sir ding con dâu và thiêt bj km khóa bI mat,  bão 
v bi mt nhà ni.rOc, quàn 1 van bàn rnt. 

4. Tip ti1c kin toân t chirc b may theo hiróng tinh gun, n djnh, b tn biên ch 
dam bào chuyên môn, nghip vii, dáp 1rng yêu câu tiêu chuân ngch, chirc danh nghê 
nghip theo quy djnh tti Thông tu so 07/20221TT-BNV ngày 03/8/2022 cüa Bô Ni vi quy 
djnh chrc danh, ma so, tiêu chuãn chi:rc danh nghê nghip, thi hoäc xét thang hng, bô 
nhim và xêp lwing viên chtrc chuyên ngành km trü; Thông tu so 02/202 1/'TT-BNV ngày 
11/6/202 1 cüa Bô NOi  vi quy djnh ma s tiêu chuãn chuyên mOn, nghip vt và xêp 1ucng 
cña BO NQi vi quy djnh ma tiêu chu.n chuyên mOn, nghiêp vii và xêp luong dOi vâi các 
ngach cong chrc chuyên ngânh hành chInh vâ cong chi1rc chuyên ngành van this. 

5. Thirc hin nhirn v van this, km trü: 

a) Hot d)ng nghip vi van this: Cong chirc son tháo và ban hành van bàn, quãn 1 
van bàn den và di trén h thông din tU quãn 1 van bàn và ho so cong vic cüa tinh; Lp 
Danh mvc  ho so; 1.p ho so và np km ho so, tài 1iu vào Luu trC co quan; quãn 1 Va sü 
dung con du; Dy rntnh vic tip nhn, xr 1, phát hành và quãn 1 van bàn trên H thông 
quàn 1 van bàn và h so cOng viêc, s& diing this din tCr phiic vu cong viec. 

b) Hot dng nghip v11 km trQ: Thu thp, chinh 1, xác djnh giá Ui tài lieu, th6ng kê, 
bão quãn và t chIrc sir dicing tài 1iu km trc; giao np tài 1iu vào Luu tr& ljch s1r; to chi'rc 
hüy tài 1iu hêt giá trj theo quy djnh; 

c) Quãn 1 hoit d)ng djch vii km trCt và Cp Chrng chi hành ngh li.ru trtt: Tiêp tiic 
thirc hin quy djnh tti Thông tu so 09/2014/TT-BNV; Thông tu so 02/2020/TT-BNV ngày 
14/7/2020 cüa Bô Ni v. Các co quan, t chi1rc dang sir ding djch vi km tnCr quãn I, kiêm 
tra, giárn sat quy trInh, tin d và két qua hçip dong chinh 1, sO hóa ho so, tài 1iu; chi do, 
huàng d.n, kiêm tra vic chinh i ho so, tãi 1iu cüa các don vj tnrc thuc (nêu co). Báo cáo 
vic thirc hin các ho?t th)ng djch vii km tr. 

d) Hin dai  hóa cOng tác van this, km tr0: DÀy m?nh  cong tãc nghiên thu và üngdiing 
khoa h9c cOng ngh trong hoit dng van this, km tifr. Tiêp tiic hoàn thin, nâng cap H 
thông Quàn 1 van bàn và hO so cong viêc cüa tinh, trong dO chü tr9ng vic 1p hO so din 
tr và thu thp ho so din tCr np vào km trEr co quan, lu'u tnt ljch si'r tinh. 

6. Quàn 1 tài Iiu Lisu trü ljch sCr tinh: Tang cu?mg cOng tác kim tra tâi 1iu km tnt 
va kho bão quán tài 1iu km tnt ljch sCr dam báo an toàn, sap xêp khoa hçc tài 1iu km trtt; 
dâu tu trang thiêt bj bão quãn tài !iu kru trtt ljch sir. Day m?nh  cOng tác thu thp tài 1iu cüa 
cac co quan, to chi:rc thuc nguOn np km tài 1iu vào Liru tril ljch si'r trong do tp trung vào 
các PhOng tài 1iu km tr& cüa co quan, to chirc chisa thirc hin giao np tài 1iu vào Liru tnt 
1ch sCr. 

7. Tip tic thrc hin giài quyêt tài 1iu tn d9ng giai don 2; thu thp tài 1iu vào Lisu 
lr(t ljch sü näm 2023. 

8. Kinh phi thirc hin cOng tác van this, km trtt 
a) Cac Co quan, t chirc chü dng can di, b trI kinh phi tCr ngun kinh phi cüa Co 

quan, don v dam báo dáp lrng các hot dng ye van this, luu trCt theo quy djnh ti E)iu 36 
Nghj djnh so 30/2020/ND-CP dôi vài kinh phi ye cOng tác van this Va Diu 39 Lut Lisu trtt 
näm 2011 dôi vâi kinh phi ye Cong tac km trü. 

b) Kinh phi xir 1 tài 1iu h& th?ñ hn bão quãn Irong kho và tài 1iu khOng cOn giá tnj 
dã 1oi ra sau chinh 1 thrc hin theo Thông tu s6 10/2012iTT-BNV ngày 14/12/2012 cüa 
Bô Ni vu quy djnh djnh imirc kinh tê - k5 thut xü 1 tài 1iu ht giá lrj. 

c) Các co quan, to chOc xây dimg k hoch, kinh phi, b6 trI kho km trct hoc xây mri 
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kho liru tr[t dü din tIch vâ các diu kin báo quàn an toàn tãi 1itu theo quy dlnh  cUa pháp 
lut. 

ifi. NllIM V1 C11 THE 
(Chi tilt các nhim vy cy thl v cong tOc van thir, lini trfr tçi Phu luc kern theo KI 

hoach n. 
N. TO CH(J'C TH1C HIN 
1. Các s&, ban, ngành cAp tinh; UBND các huyn, thành ph6, thj x; CáC CO quail 

Trung hong, t6 chüc hot d(ng theo ngành dçc trên dja bàn tinh thuOc  nguon np km ho so, 
tâi 1iu vào km tr& ljch s tinh, có trách nhim thrc hin các ni dung sau: 

a) Ban hành k hoach. clii dao  t6 chrc trin khai các nhim vi v cong tác vn thu. 
Itru trü tii don vj va cac quan, to chrc thuOc  thãm quyên quãn 1 truâc ngày 01/3/2 023 vã 
gCri 01 bànvê SNi vi tong hçip. 

b) Báo cáo k& qua thirc hin ho.t dng cong tác vn thu, liru tr( nm 2023 và phuong 
huâng nhim vti cong tác näm 2024, gCri ye S Ni vi tong hçip tnxàc ngày 15/11/2023. 

2. SâNOivii 
a) Huâng dan, theo dOi, don dc và kim tra CáC co quan, th chirc thirc hin các nOi 

dung theo Kê ho?ch nay và trrc tiêp chi do Trung tam Ltru trü th%rc hin các thim vi Luu 
1rü Uch sü cüa tinh. 

b) Tharn mtru, giüp UBND tinh, Chü tjch UBND tinh süa d&, b sung các van bàn 
quàn 1, chi do ye cong tác van thu, km trf1 trên dja bàn tinh phi hçip vâi tInh bmnh thirc 
tin và quy djnh cüa pháp lust  hin hành 

c) Chü tn, phi hçip vâi Van phong UBNI) tinh và Sâ Thông tin và Tmyn thông 
irMn khai, huâng dan các car quail, to chCrc tren dja bàn tinh ye quy trInh quán 1 van bàn 
din tü, lap ho so din tfr, np km ho so din ti'i vao km trü car quan, km trü ljch sjr tlnh trên 
h thông phân mém quán l van bàn và ho so cong vic cüa tlnh. 

d) Tng hçp, báo cáo UBND tinh kt qua trin khai cong tác van thir, Iu'u trO', báo cáo 
Bô Ni vi, Ciic Van thu và Luu trt nhà nuàc theo quy dinh. 

3. Si Tài chinh chü tn thAm dith dir toán kinh phi cüa các Co quan, t chic v cOng 
tác van thu theo quy djnh ti Diêu 36 Nghj djnh so 30/2020/ND-CP va kinh phi v cong tác 
km tni1 theo quy djnh tti Diêu 39 Lut Luu trtt và trInh UBND tinh phê duyt. 

Trong quátr'rnh trin khai thirc hin n&i có wang m&c, phát sinh, các car quan, to 
chCrc phãn ánh ye Sâ Ni v11 d tOng hçp, báo cáo UBND tinh xem xet, quyêt djnhJ.,, 

No'i nkmn: 
- Cue VAn thu và Luu trir nhà nuâc (b/c); 
- Chü tjch, các Phó Chü tjch UBND tinli; 
- Các S&, Ban ngành, Doàn th cp tinh; 
- Các co quan Trung trcing dóng trên dja bàn tinh; 
- UBND các huyn, thj xä, thành ph6; 
- Dan vj sir nghip thu5c UBND tinh; 
- Doanh nghiép nhà nuàc thuc tinh; 
- Trung tam Luu trU IjcIi sir tinh; 
- Luu: VT, NC(y). 



KE HOA! 1IT 
(Ban hành kern the hlgók 

Phu inc 
NG TAC VAN THII, LUU TR NAM 2023 
/KH-UBND ngày4 thángOnárn 2023 cza UBND tinh) 

TT Nhiêm vy cii 
Trách nhiêm thirc hin 

San pham 
Thoi gian 
thtrc hiên Don vi chü trI Don v  phi hop 

QUAN L'', CHI DAO CONG TAC VAN TI-Hf, LUU TRIT]' 

Ban hành van bàn chi dao, diu hành; van bàn huàng 
dn chuyên mon. nghip vu. 

Sâ Nôi vu 
Các Co quan. t chüc 
tinh; UBND cap huyn. 

- Van bàn cüa UBND 
tinh; 
- Van bàn cüa S& Nii 
vv 

Thumg xuyên 

2 
Ban hành K hoach cong tác van thr, liru ir& cia 
quan, t chiIrc nãrn 2023 

Van phong (phong T 
chüc - Hãnh chInh) cüa 
co quan, t chirc. 

Các phông, ban, dcm vj 
thuc co quan, t chi'rc 

Ké hoch cüa co 
quan, t cht'rc 

Hoàn thành 
flàY 

01/3/2023 
Trinh UBND tinh K hotch giái quyét tài 1iu ton 
dçrng tinh Quãng Trj giai doan 2. 

Sâ Ni vii, Trung tam 
Lixu trü ljch sCr tinh 

Các co quan, t ch(rc cp 
tinh; UBND cp huyn. 

Quyt djnh, 
Kê hoch 

Qu 1112023 

4 

Ban hành van bàn quàn 1, huâng dn nghip vii v 
cong tác van thu, kru trC bão dam 100%, gôm: 
- Quy ch cong tác van thi.r, km tril cüa co quan, t chirc 
(do'i vái co quan, t chc chwa sia dii, bd sung I/ieo Nghj 
dfn/i sd 30/2020/ND-CF hoc chwa ban hành); 
- Danh myc so cüa co quan, t chirc nãm 2023; 
- Bang tWii h?n  bão quãn h SY. 
- Ni quy sü dyng tài 1iu cüa PhOng/Kho kru tr( co quan. 
- K hoich kirn tra (nêu cO); 
- Danh myc thành phn tài 1iu np 1uu vào Luu tr& co 
quan, Luu tri ljch si'r tinh; 
- Quy ch Bão v bI mt nba nuàc trong hot dng 
nghiêp vy van thir, hru tril; 
- Quy dinh danh myc, thânh phn tài 1iu mt cfia co quan, 
to chrc; 

- van phông (hoc 
phOng T chtirc - Hãnh 
chInh) cüa co quan, t 
chirc. 
- Phông NOi  vy các 
huyn, thj xa, thãnh 
phô 

Các phong, ban, chuyên 
môn, don v thuc co 

quan, to chirc 

Quyêt djnh, Quy chê, 
Quy djnh, Ké hoch, 

HuOng din, Cong van 
cia co quan, to chtc; 
UBND câphuyn; 

UBND cap xâ 

Hoàn thành 
Qu 1/2023 

Ca näm 
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H. CONG TAC DAO TAO, BO! DUNG 

T ch(rc ma 1p  tp hun bi dtrOng nghip vt1 cong tác 
van thir, hru trQ cho cong chirc, viên chi:rc lam cong tác 
van this, hru trCt tai  các ca quan, t chüc trên dja bàn tinh 
theo K hoach dào tao, bi duOTig nàm 2023 cüa BNT) 
tinh. 

Sâ NQi '' 

to chut, 
UBND cap huyn, UBND 
cp xâ dan vi có chirc 
näng dào tao,  bôi duàng 

K hoach, COng van 
cüa Sâ Ni vi 

Th%rc hin trong 
Qu 11-111/2023 

2 

T chirc tp hu.n nghip vi van this, 1uu trCt cho cong 
chCrc, viên chCrc lam cOng tác van this, 1uu tril Va ctr 
cong chrc, vien chi'rc lam cong tác van this, 1uu tr& 
thuc thm quyn quãn 1 chua dam bão lieu chu.n 
ngch tham gia các lap dâo tao,  bi du0ng 

Các coquan, t chüt 
UBND cap uyçfl, 

UBNI) cap xa 

Si Nôi vv;  Truiig tam 
Tin h9c tinh; PhOng Ni 
vu; dan vj có chirc näng 
dào tao, bi dlxOTig 

Ké hoch, Cong van, 
Quyêt djnh cüa ca 

quan, to chrc; UBND 
c.p huyn, cAp xã 

Ca nàm 

Ill. BIEN CHE, PHU CAP LAM VAN THU', LU'U TRIS 

B trI cong chc, viên chic chuyên trách lam cOng tác 
van this, kru tr0 dam báo tiêu chuAn nghip v1i ngch 
cong chüc, vien chtrc van this, km trCt. Hizâng dn chê 
dO, chInh sách dôi vOi ngithi lam cong tác van this, 
kru tr. 

Sâ Ni vt, 
Phông Ni vii 

ác ca quan, t chüt h 

linh, UBND cAp huyn. 
IJBND ' 

Quyêt djnb, Cong van 
cüa ca quan, t chirc 
cAp tinh; UBND cAp 
huyn; UBND cAp xä 

Theo K hoach 
nãm cüa dan vi 

2 
Thirc hin ch dO ph%I cAp trách nhim, phti cAp dOc hai, 
bi di.rOng b&ng hin vt và các ché dO khác cho can bO,  
cOng chac, viên chirc lam cOng tác van this, km trf 

Các cclquan, t chUc, 
UBND câphuyn, 

UBND cap xã 

Sâ Ni vii, PhOng Ni 
vu 

Quyt djnh cüa 
quan, t chiic; UBND 

cAp huyn, cap xa 

Ca näm 

IV. CONG TAC THANH TRA, KJEM TRA 

T chirc thanh Ira, kim Ira vic thuc hin các quy djnh 
cüa pháp lust v cong tác van this, kru trEk và hoat dOng 
djch vii luu trEk dOi vai các ca quan, M chirc, cá nhan 
trên dja bàn tinh. 

sc Ni '' 

(Thc Ca quan, t chüe, 
UBND cap huyn, UBND 
cAp x cá nhãn, to chirc 
hoat dng djch vi,i luu 
trEk trên dja bàn tinh 

Kê hoch, Cong van, 
Quyêt dinh 

Hoàn thành 
trong Qu 

1112023 và Qu 
111/2023 

2 
Các ca quan, t6 ch(ic cAp tinh, UBND cAp huyn,, UBND 
cAp xA tién hành kim tra viêc thuc hin các hoat dong 
nghip vti van this, kru trEk cUa ca quan, to chirc va các 

- Van phông (hoc 
phàng T chirc - Hành 
chInh) cüa Ca quan, t 

Các phOng, ban, dan vj 
thuc các ca quan, tO 
chirc, UBNI) cap huyn, 

K hoach, Cong van, 
Quyêt djnh cüa ca 

quan, t chrc; UBND 

Hoàn thành 
trong Qu 

111/2023 và 
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don vi trirc thuôc (nu co) It nh 30%. chüc 
- Phông NOi  vi 

UBND cp xi cp huyn, cp xã Qu IV/2023 

V.  HIN DI HOA CONG TAC VAN THIY, LUU TRU 

Xây d%rng phãn h Ip h so din tCr, giao np h so din 
tCr vào Iiiu tr& co quan trén phân mêm quãn 1 van bàn 
và h so cong viéc theo Quyêt djnh s 1982/QD-1JBND 
ngây 29/7/2022 cüa UBND tinh ban hành D an chuyn 
dôi s tinh Quáng Trj dn närn 2025, djnh huâng den 
närn 2030. 

Van phông UBND tinh 
S& Ni vii, S& Thông tin 
và Truyn thông; Trung 
tam tin hoc tinh, các don 
vj cO lien quan 

H théing quàn 1 van 
bàn và h cong vic 

cüa tinli 
Trong näm 

2 

Tip ttic Ung diing cong ngh thông tin vào cOng tác 
van thu, km trct cOa co quan, to chUc; Quàn 1 tài 1iu 
din tü, 1p h so trên rnOi trung rnng, sü' ding chO 
k s; thirc hin nghip v11 van thix, km trct din ti.r 
trên H t1ing quàn ! van bàn và h so cong vic 
theo Quyt djnh s 500/QD-UBND ngày 
03/03/2021 cña UBND tinh ban hành Quy ch tiêp 
nhn, xir 1, phát hành và quãn l van bàn din tir 
giIta CáC co quan, to chirc thuc tinh Quang Trj. 

Các co quan, to chüc 
trCn dia bàn tinh . 

so Nôi vu, Van phông 
UBND tinh; SO Thông tin 
và Truyn thOng, Trung 
tãni tin h9c tinh; các don 
V có lien quan 

Trang Thông tin din 
tr co quan; H thng 
quan i' van bàn và ho 

cong vic 

Ca närn 

Tip tiic hoàn thin phn mm s hóa tài 1iu 1uu trt 
din tfr; thirc hin so hOa, t?o  1p co sO dCt 1iu din 
tO thuôc D an s hóa tài lieu tai Trung tarn Li.ru trct 
ljch sO tinh Quáng Trj giai don 202 1-2025 và phic 
vi khai thác tái 1iu km ti-Ct ljch sO tinh (Quyt djnh sO 
3435/QD-UBND ngày 01/12/2020). 

SO Ni vi, 
Trung tam Lixu trct 

lich sO tinh 

SO Thông tin - Truyên 
thông, các don vi có lien 

quan 

Phn mm Co sO dct 
Iiu quam 1 tài lieu 

hiu tr& 
Ca nani 

VI.  QUAN LY TAI LIEU TM LUAU TRtJ CJ QUAN, LIYU TRIY LICH siY TINU 

Lp h so và giao np h so tâi 1iu vào hxu trCt cor quan, 
km tnt 1ch sO dOng quy djnh 

- UBND các cap; 
- CC quan, t chOc 
men dja bàn tinh 

SO Ni v Trung tam Luu 
trCt ljch sO tinh 

Kê hoch, cOng Van, 
biên bàn ThuOng xuyên 
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2 T ch(rc ra mt An phm " Quãng Tn -  DAu An ljch sr 
qua tài 1iu 

SiNôi vi, 
Trung tam Ltru trC ljch 

CicVänthuvàLiiutrU 
nhà nuóc; Trung tam Luu 
1r0 Qu6c gia; Trung tam 
Luu tr(t Ljch si:r tinh., các 
t chüc, cá nhán có lien 

quan 

Cong van, 
Giây miii 

Qu 112023 

3 

Ban hành K ho?ch cong b tài lieu näm 2023 theo 
Quyt djnh s 2298/QD-UBND ngày 07/09/2022 cüa 
UBND tinh v vic ban hánh K ho?ch cong b tài lieu 
km trcr tinh Quãng Trj giai do?n 2022-203 0 và tham 
miru to chtrc thrc hiên. 

SNi vii, 
Trung tam Luu trü' ljch 

scr tinh 

Các to chc, cá nhân có 
K hoach 

Qu I-Qu' III! 
2023 

Xáy dirng k ho?ch giâi quyt dth dim tài lieu hInh 
thành tir niim 2015 trO' ye tnró'c dang bó gói, ton clong 
ti co quan, t chüc Va dn närn 2025 CaC Ca quan, tO 
chirc giãi quy& di:rt diiii lIrth trtng tâi 1iu ton dong 
chua du9c chinh 1 theo yêu cAn cüa Chi thj s 06/CT- 
UBND ngày 25/6/2021 cüa Chñ tjch UBND tinh 

- UBND cac cãp 
- Các ca quan, t chirc 
frén dia bàn tinh 

S Nôi vu; Trung tam Luu 
trcr lich str tinh; Ca nhãn, t 
chirc &rcxc cp phép ho?t  

dng djch vi luu tr& 

K hoch, Báo cáo, 
Hpdng cUa co 

quan, to chüc; UBND 
cap huyn, cap xâ 

Hoàii thành 
trInh UBND 

tinh tnrâc ngãy 
30/7/2023 

T chüc sisu tArn, thu thp tài 1iu qu hirn cüa tinh 
Quáng Trj và v tinh Quáng Tn 

Trung tarn Lru trü ljch 
11th 

UBND céc cAp, Phông Ni 
vv; cac co quan, to chic, cá 

nhán trong và ngoai tinh 

K hoch, Báo cáo, 
Cong van cüa Thing 

tam Luu tnt Ljch sr tinh 
Ca näm 

VII CHE DQ THÔNG TIN, BAO CÁO 

Báo cáo thng ké cOng tác van thix, kru trfr và tài lieu 
liru ti-Cr näm 2022 tinh Quãng Tn v Cuc Van thu km 
trCr, Bô Nôi vu (Báo cáo và nliáp s lieu vào Phn mm 
cf,a Cuc Van tint hru i) 

Sâ Nôi vu 
q, to chuie , 

tinh, UBND cp huyn, 
UBND cAp xA 

Báo cáo, so 1iu 
nhâp vào Phân 
mêm 

Hoàn thành 
trurâc ngày 
01/03/2023 

2 
Báo cáo k& qua thirc hin hot dng cong tác van thu, 
luu trCt nAm 2023 và phucmg huàng nhim vu cong tác 
nàm 2024 

- Van phOng (hoc 
phông T chirc - Hành 
chmnh) cüa ccr quan, to 
chüc 
- Phông Ni vi 

Các phông, ban, don vj 
thuOc các Co cjuan, tO 

chüc, UBND cap huyn, 
UBND cap xã 

Báo cáo cüa các Co 
quan, t6 chüc, UBND 

cap huyn, IJBND 
cap xa 

Hoàn thành gCri 
Nj 

ngày 15/11/2023 

3 Báo cáo Danh mlic các dix an, cOng tnInh thuOc din np Van phông (hoc Ca quan, t chirc thuc Báo cáo ciia quan, to Hoàn thành gCri 
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km tài 1iu vào Luii trtt ljch si tinh näm 2023 phông T chüc - Hành 
chinh) cüa các ca quan, 
t chüc 

ngun np lixu vào Luu 
trI ljch sr tinh 

chirc thuc ngun np 
km vâo Lru trtt ljch 

sCr tinh 

Sâ Ni vi truâc 
ngày 10/12/2023 

Báo cáo kt qua hot dng djch vi km till và sCr diing 
Van phông (hoc 
phông T chüc - Hành 
chInh) cUa các ca quan, 
to chixc; 

Các co quan, t chirc; 
chirc, Ca nhãn có lien quan 

Báo cáo cüa các Ca 
quan, t chüc, UBND 

cAp huyn, UBND 
cap xã; to chüc, cá 
than có lien quan 

Hoàn thành gCri 
Sâ Ni vi tnrâc 
ngày 15/12/2023 

djch vi1 kru trCt (theo Thông hr s 09/2014/'TT-BNV) 

Bão cáo thông kê cong tác van tlni, km till và tài 1iu 
luii till näm 2023 

Van phông (hoc 
phông T chrc - Hành 
chInh) cua CáC CO quan, 
t chirc 

Co quan, to chrc thuc 
ngun np Iuu váo Luii till 

ljch sCr tinh 

Báo cáo cüa các ca 
quan, t chirc, UBND 

cAp huyn, UBND 
- 

cap xa 

Hoân thãnh giri 
Si Ni vi tnrrc 
ngày 15/01/2024 
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