UBND HUYN CAM XUYEN
CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIfl NAM
VANPHONGHDND-UBNDHUflN
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NP HDNI) - UBND

Cdrn Xuyên, ngày d3 tháng 6 nàrn 2020

V vic gop 9 dij thão Quy ch Cong tác
van thu, imi trU
KInh gfri:
- Lãnh dao UBNID huyn;
- Các Phông, ban, dcm vi thuc Co quan UBND huyn;
Can cü Luât Lint ti-u s 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011; Nghj djnh s'
30/2020/ND-CP ngày 05/3/2020 cüa Chmnh phü ye cong tác van thu; Ngh djnh
so 99/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phU quy djnh ye quãn 1' và sfr
dirxng con dâu, Van phông HDNID — UBND huyn dä xây dvng dij thào Quy ché
COng tác van thu', hru tr& áp dvng trong co quan UBND huyn.
D CO CO s& hoàn thin d? thào và trin khai thirc hin theo dung quy
djnh, VAn phông HDND — UBND huyn gfri bàn dv thão dn các dng chI lath
dao UBND huyn, các phông ban, don vj, d xin ' kin gOp ' xây dung dr thào
(Co bàn dy tháo hzthng c/tm gth kern).
VAn bàn gop ' gui v VAn phông HDND — UBND huyn tnrôc 16h, ngãy
08/6/2020 dê tong hcrp, hoàn chinh dij thào, trInh thu tru&ng CO quan xem xét,
quyêt djnh./.
No'! nhân:

KT. CHANH VAN PHONG

- Nhu trén;
- Urn: VT.

Nguyen Nam Phong

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tiy do - Hnh phüc

CO QUAN UY BAN NHAN DAN
HUYEN CAM XUYEN
So:

QD-CQUBND

CdmXuyên, ngày tháng5nam2020

QUYET DJNH
V vic ban hãnh Quy ché Cong tác van thw, km trfl'
CO QUAN UY BAN NHAN DAN HUflN
Can thLuçt Luv trI?só 01/2011/QHI3 ngày 11/11/2011;
Can cri Nghj djnh
cong tác van thu';

so

30/2020/ND-CF ngày 05/3/2020 cña ChInh phth v

Can c&Nghj dinh so 99/2016/ND-CF ngày 01/7/2016 cña ChInhphth quy
dinh ye quán lj và sri dyng con dáu;
Can cri Thông tu' 04/2013/TT-BNVngày 16/4/2013 cüa B5 Nç5i vy hu'ó'ng
dan xáy c4cng quy ché cOng tác van thu', hru trü' cña các cc quan, tO char;
QUYET DINH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyêt djnh nay "Quy ch Cong tác van thu,
luu tr& cüa Ca quan UBNID huyn Cam Xuyên".
Diu 2. Giao Van phông HDND UBND huyn chju trách nhim tt
chüc triên khai, huông dan, don dOc va kiêm tra vic thvc hin Quy chê nay
Diu 3. Quyt dinh nay có hiu Irc k tir ngày ban hânh.
Chánh van phông HDND-UBNID huyn, Tru&ng cac phông, ban dan vj
thuic Uy ban nhân dan huyn va can b, cong ch'Lrc, viên chrc va nguài lao
dng thuc CO quan UBND huyn chju trách nhim thi hành quyêt djnh nay.!.
Nc! nhân:
- Nhu diêu 3;
- Thusäng trvc Huyn ày, HDND huyn;
- ChU tich, CáC PCT UBND huyn;
- Cong thông tin din tfr huyn;
- Luu: VT.

THU TRIXONG CO QUAN

Phm Van Thäng
PHO CHU TJCH UBND HUflN

CO QUAN UY BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA V1fl NAM
DQc Ip - T do - Hnh phtIc

QUY CHE
Cong tác van thu, Jim tr& cüa Cr quan UBND huyn Cm Xuyên
(Ban hành kern theo Quyét djnh so
/CQ- UBND ngày
cüa Ca quan Uy ban nhán dan huyn
Chirorng I
NHUNG QUY D!NH CHUNG
Diu 1. Phm vi vã tMi tu'qng áp dyng
Quy ch nay quy djnh các hoat dng ye van thu, hru trü trong qua trInh
quàn 1', chi dao cUa co quan UBND huyn Cam Xuyên dé thirc hin chüc näng,
nhiêm vu cua minh.
Cong tác vAn thu bao gm: Các COng vic v soan thão, ban hành vAn bàn;
quàn l' vAn bàn và tài lieu khac hlnh thành trong qua trinh boat d5ng cüa Co
quan UBND huyn; 1p hO so và giao np hO so, tài lieu vào Li.ru trG Co quan;
quàn l và sü ding con dâu trong cong tác vAn thu.
Cong tác luu tnt bao gm các cong vic v thu thp, chinh 1, xác djnh giá
trj, bào quàn, thông ké và scr dung tài lieu hru tr& hInh thành trong qua trinh boat
dng cüa Co quan IJBND huyn.
Quy ch nay duqc ap ding déd vOi tAt Ca can b, cong chüc, viên chüc và
nguôi lao dng thuic Co quan UBND huyn.
Diu 2. Giãi thIch tIr ngfi'
1."VAn bàn" là thông tin thành vAn dugc truyên dat b&ng ngôn ngü hoc
k hiêu, hInh thành trong boat dng cüa CáC CO quan, tO chüc và duqc trinh bay
dung the thüc, k9 thu@ theo quy djnh.
2. "Van bàn chuyên ngành" là vAn bàn hmnh thành trong qua trinh thrc
hin boat dng Chuyên mOn, nghip vv nfl mt ngành, 1mb v1rc do ngu&i d(rng
dâu Co quan quàn ly' ngành, linh vrc quy djnh.
3. "VAn bàn hành chInh" là vAn bàn hInh thành trong qua trinh chi dao,
diu hành, giài quyêt cOng ViçC nfl các Co quan, tO chuc.
4. "VAn bàn din tfr" là van bàn duOi dng thông dip dit 1iu dugc tao 1p
ho.c dugC s hóa tü vAn bàn giãy và trInh bay dUng the thüC, k thut, djnh dang
theo quy djnh.
5. "VAn bàn di" là tat ca các loai vAn bàn do co quan, tO chüc ban hành.
6. "VAn bàn den" là tAt Ca CáC loai vAn bàn do CO quan, tO ChuC nhn dugc
tir CO quan, to chüC, cá nhân khác gU'i den.
7. "Bàn thào vAn bàn" là bàn duqc viêt hoC dánh may hoc tao 1p bang
phuong tin din tfr hlnh thành trong qua trinh soan thào mt van bàn cUa co
quan, to chuc.

8. "Bàn gôc van bàn" là bàn hoàn chinh ye noi dung, the thüc van bàn,
dirge ngtthi có thâm quyên tr%rc tiëp ky" trên van bàn giây hoac k
trén van
bàn diên tü.
9. "Bàn chInh van bàn giAy" là bàn hoàn chinh v ni dung, th thüc van
bàn, dirge tao tir bàn có chü k trçrc tiêp cüa ngirôi có thâm quyên.
10."Bàn sao y" là bàn sao dy dü, chInh xàc ni dung cüa bàn g6c hoc
bàn chInh vAn bàn, dirge trInh bay theo the thüe và k thu@ quy djnh.
11. "Bàn sao lye" là bàn sao dÀy dü, chInh xác nØi dung cña bàn sao y,
dirge trInh bay theo the thüc và k' thu3t quy djnh.
12."Bàn trIch sao" là bàn sao chmnh xàe phAn n5i dung cUa bàn g'e hoe
phân ni dung eUa bàn chInh vAn bàn can trIch sao, du'gc trinh bay theo th thIrc
và k5 thut quy djnh.
13. "Danh mic ho so" là bang ke cO hG thông nhftng ho so dy kin dirge
1p trong nAm cUa co quan, to chüc.
14."H so" là tp hgp các vAn bàn, tài lieu có lien quan vâi nhau v mOt
the hoc có dac diem chung, hinh thành
van dê, met sir viec, met dôi tugng
trong qua trInh theo dOi, giài quyêt cong viec thuec pham vi, chüc nAng, nhiêm
cüa co quan, to chfrc, cá nhãn.
15."Lip ho so" là viec tp hgp, sp xp vAn bàn, tài lieu hInh thành trong
qua trmnh theo dOi, giài quyêt cong viec cüa co quan, to chUt, Ca nhân theo
nh&ng nguyen the và phucing pháp nhât djnh.
16. "He thng quàn l' tài lieu then flY' là H thông thông tin disgC xây
dmg vOi ehIrc nAng Chmnh dé thvc hien viec tin h9c hóa cong tác soan thào, ban
hành vAn bàn; quàn l' vAn bàn; 1p ho so và nip hru ho so' tài lieu vào Luti trü
co quan trén mOi tru&ng mang (sau day gpi chung là H thông).
17."VAn thu co quan" là b phn thvc hien met nhiern v',i cong tác vAn
this cüa Co quan, tO ehüc.
Diu 3. Trách nhim dôi v&i cong tác vAn thu', Itru trfr
1. Trách nhiem cüa Thu tnràng Co quan UBND huyn trong viGc quàn l
cong tác van this, hru tilt:
a) T chüc xây dmg, ban hành, Chi dao viêc thrc hien càc ché d, quy
djnh v cOng tác vAn this, hru tilt theo quy djnh CUa phàp lu@ hien hành;
b) Kiêm tra viec thvc hien cáC ché do, quy djnh ye cOng the vAn this, hru
trft di vOi Các don vj trve thuic; giài quyM khiu nai, tO CáO và xCr l vi pham
pháp lut v COng tàC vAn this, lu'u trft theo thâm quyên.
2. TráCh nhiem cüa Chành Van phông:
Chành VAn phông giüp ThU tris&ng Co quan UBND huyn trvc tiêp quàn
l, kiêm tra, giám sat viec thvc hien cOng tàc vAn this, lisu tnut tai co quan, dông
thôi t chüc huông dn nghip vii v cOng tác yAn this, km trut eho co quan và
eáe phOng ban co quan UBND huyn.
3. Trách nhiem cUa Trutng cac phOng chuyên mOn.
Trithng cac phông chuyen mOn, don vj trrc thuec có trách nhiem tO chüc
thvc hien các quy djnh cUa co quan v van this, lu'u tnt.
4. Trách nhiem cUa can bO, cong chüc, viên ehirc và nguôi lao dng:
so

cv

vi7j

so

Trong qua trInh giài quyêt cong vic lien quan dn cong tác van thu, hru
tnt, mOi can b, cong chirc, viên chirc và ngu&i lao dng phài thvc hin nghiêm
the các quy djnh tai Quy ché nay.
Diu 4. Nhiêm vy ella can ho van thtr, Iu'u trft
C b van tIm, hru tr& tai Van phông Ca quan UBND huyn có nhim vp:
1. Ye cong tác van thu:
a) Quàn l' van bàn den: Tip nhn, dang k van bàn den; trInh va chuyn
giao van ban den; theo dOi, don dôc vic giài quyêt van bàn den;
b) Quàn 1 van bàn di: DAng lc van bàn di; chuyên giao van bàn di; sp
xepvaquànlvAnbánluu;
c) Van bàn di, van bàn dn thuc ngày nào phài ducic dang ks', phát hành
hoäc chuyên giao trong ngày, chm nhât là trong ngày lam vic tiêp theo. Van
Bàn den có cac müe d khân: "HOa toe", "Thirqng khân" và "Khân" (sau day
gi chung là van bàn khan) phài duçxc dAng ks', trInh và chuyên giao ngay sau
khi nhân dugc.
d) Quàn 15' và sfr dgng con du cUa Ca quan UBNID huyn;
d) Huo'ng dk 1p ho so và lam thu tçic np h so vào hru tr& hin hành
theo quy djnh;
e) Báo cáo thông ké djnh k5' ye cOng tác van thu cUa Ca quan UBNID
huyn theo quy djnh.
2. Ye cOng tao luu trft:
a) Thu thp ha so', tài lieu dn han np lisu;
b) Phân loai, chinh 15', xac dinE giá tn, thông kê, sap xep ho so, tài lieu;
c) Bào quàn an toãn ha so, tài lieu;
d) Phic vv lchai thác, sü dçrng ho so, tài lieu;
d) L?a chpn ha so, tài lieu thuc din np hru dé giao np vào Trung tam
hru trCr ljch aft tinh theo quy dinh;
e) Ta chüc thvc hin tiêu hu5' ho so, tài lieu hêt giá trj;
g) Lam cáo báo cáo thông ké theo quy djnh.
Diêu 5. Giá trj pháp I ella van ban din hi
1. Van bàn din ti:r dugc k5' 5a bôi nguôi có thâm quyên va k5'sO cüa ca
quan, to ehüc theo quy djnh cüa pháp lu@ có giá trj pháp 15' nhu bàn gôc van bàn
giây.
2. Chu k5' sO trén van bàn din tu phái dáp trng day dü các quy djth cüa
pháp lu@.
Diu 6. Bão v bI mt nhà ntr&e trong cong tác van thtr, mu tr&
M9i hoat dng trong cong tàc van thu, hru trü cüa Co suan UBND huyn
phài thrc hien theo các quy djnh cüa pháp lut hin hành ye bào v bI mat cUa
Nhà nuâc và quy djnh tai Quy chê nay.
Chiwngll
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THE THTIC, KV THULLT TR!NH BAY VAN BAN HANH CHfNH
Diu 7. Cãc loai van bàn hãnh chInh

Các loai van bàn thuc pham vi Ca quan UBND huyn ban hành: Van
bàn hành chInh cá bit, van bàn hành chInh thông thu&ng nhu: Thông bào, quyt
djnh, chuang trInh, kë hoach, báo cao, tà trmnh, biên bàn, cong van, giy miii,
giây di di.r&ng, giây giói thiu và mOt sO van bàn khác.
Diêu 8. The th&c van bàn

1. The thüc van bàn là tp hqp các thành phn cu thành van bàn, bao
gôm nhUng thành phân chInh ap dimg dôi voi tat cà các loai vAn bàn và cac
thành phân bô sung trong nhng tnr&ng hqp cv the hoc dôi vói mt s loai vAn
bàn nhât djnh.
2. The thüc vAn bàn hành chInh bao gm cac thành phn chInh
a) Quôc hiu và Tiêu ngtt.
b) Ten ca quan, to chüc ban hành vAn bàn.
c) SO, k hiu cüa vAn bàn.
d) Dja danh và thai gian ban hành vAn bàn.
d) Ten loai và trIch yeu ni dung vAn bàn.
e) Ni dung vAn bàn.
g) ChCrc vi, h9 ten và chit k' cüa nguti cO thAm quyn.
h) Dâu, chit k' s cüa ca quan, t6 chüc.
3. Ngoài các thành phn quy djnh tai khoàn 2 Diu nay, vAn bàn có th b
sung các thành phân khác
a) Phv luc.
b) D.0 chi d mat, mire do khn, các chi din v pham vi lu'u hành.
c) K hiêu ngu&i soan thào vAn bàn và s6 luçvng bàn phát hành.
d) Dja chi cci quan, to chirc; thu din tic; trang thông tin din tic; s din
thoai; so Fax.
4. The thIrc vAn bàn hành chmnh duqc thvc hin theo quy djnh tai Phii lye I
Nghj djnh 30/2020/ND-CP.
Diêu 9. K thut trmnh bay vAn bàn
K5' thut trInh bay vAn bàn bao gôm: KM giây, lciêu trInh bay, djnh Iê
trang, phông chit, e?i chit, kiêu chCt, vj tn trInh bay các thành phân the thirc, so
trang vAn bàn. 1(9 thu@ trInh bay vAn bàn hành ehInh dirgc thvc hin theo quy
djrih ti Phy lyc I Nghj djnh sO 30/2020/ND-CP. Viêt hoa trong vAn bàn hành
chinh di.rqc thirc hin theo quy d4nh tai Phy lic II Nghj djnh so 30/20201ND-CP.
Chit viM t&t ten ba1 vAn bàn hành chInh dirge thvc hin theo quy djnh t$ Phy
lye III Nghj djnh sO 30/20201ND-CP.
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SOAN THAO vA Kt BAN HANH VAN BAN HANH CHINH
Diêu 10. Son thão vAn bàn

1) CAn cii vào tInh chat, ni dung cica vAn bàn can son thào, Thic tru&ng
Ca quan UBND huyn trvc tiêp chi dao hoc giao cho PhO ThU trutng ca quan

ph%i trách 11th vçrc chi dao giái quyêt và giao cho phông, ban, don vi hoäc cà
nhân chU trI dv thào.
2) Càc phOng, ban, don vi tnrc thuôc Co quan UBND huyn hoc cà nhân
du'çic giao thim vi son thào van bàn cO trách nhiGm thvc hin các cong vic
sau:
- Nghiên cCru các thông tin, tài 1iu và cac quy djnh cüa pháp 1ut cO lien
quan, dé xuât bin pháp xfr 1;
- Xác dinh hinh thüc, nôi dung, do mat, dO khân, noi nhãn cUa van bàn;
- Soan thào van bàn;
Tnthng hcip can thi&, d xu.t vOi Lãnh dao Co quan UBND huyn t
chirc lay 2 kiên dOng gop cüa càc to chüc, cá nhân cO lien quan, nghién cthi tip
thu ' kiên dOng gop dé hoàn chinh bàn thào;
- Soan thào van bàn phài dam bào các yêu cAu v tinh phàp 1', ni dung,
the thfrc, k5' thut trInh bay, th&i gian ban hành;
- DOi vôi van bàn diên tfr, cà nhân duqc giao nhim vi soan thào van bàn
ngoài viêc thxc hiOn các ni dung nêu trén phài chuyên bàn thào van bàn, tài 1iu
kern theo (nêu co) vào H thông và cp nht càc thông tin can thiêt.
3. Trutng hçip can sfra dOi, bô sung bàn thào van bàn, Lath dao Co quan
UBNID huyn cho kiên vào bàn thào van bàn hoc trén H thông, chuyên lai
bàn thào van bàn den lath dao phông, don vi chU trI soan thào van bàn dé
chuyên cho cá nhân duçxc giao nhim vv soan thào van bàn.
4. Ca than thrqc giao nhim vt soan thào van bàn chju trách nhim truâc
Lath dao Co quan UBNID huyn và trirOc phàp lut ye bàn thào van bàn trong
pham vi chile trách, thim vi dugc giao.
Diu 11. Duyt dy thão, sin ch&a, ho sung ban thão dä duyt

1.Dr thào van bàn phài do nguôi cO thãm quyn phé duyt.
2. Trong trueing hçrp dir thào dã di.rgc Lãnh dao Co quan UBND huyn
phê duyt, thrng thây can thiêt phài süa chüa, bO sung them vào dlj thào thi don
vi hoc cà than duqc giao nhim v soan thão vAn bàn phài trinh ngithi dà duyt
dii thào xern xét, quyêt dinh viOc sfra chüa, bô sung.
Diu 12. Kim tra van ban tnr&c khi k ban hành

LAnE dao các phông, don vj chU tn soan thào vAn bàn phài kiêm tra và
chju tràch thim ye dO chmnh xác cUa nOi dung; ye the thiLrc, k5 thut trInh bay,
thu tvc ban hành vAn bàn cüa co quan; k' nhày/tAt vào cuôi nOi dung vAn bàn
(sau du .1.) tnuOc khi trInh Lath dao Co quan UBND huyn k' ban hành; dé
xuât rnirc dO lchân; dôi chiêu quy djnh cüa pháp Iut ye bào v bI mt nhà nuOc
xác djth vic dOng dâu mit, dôi tizçxng nhn vAn bàn, trInh ngithi k' van bàn
quyêt djnh.
Diu13.K'vãnbãn

1. Thu tnu&ng Co quan UBNID huyön k tat câ càc vAn bàn thuOc thâm
quyên ban hath cüa Co quan UBND huyn.
2. Càc PhO Thu tnuàng co quan Co quan UBND huyn k thay (phài ghi
KT.) ThU trutng Co quan UBND huyn dôi vâi càc vAn bàn thuOc thâm quyên
cUa Co quan UBND huyn trên càc 11th virc ma rninh di.rqc phân cong phy tràch
và cac nhiém vu cu the duac ThU tnthng co quan Co quan UBNID huy4n giao.

3. Chánh Van phông Co quan UBND huyn k' thüa lenh (phài ghi TL.)
Thu truông Co quan UBND huyn dôi vói các van bàn nhu: sao y, sao lye, mt
sO giây moi duçic 1ãnhdo giao, giãy giói thieu, giây di dutng, Ienh diêu xe, xac
nhn nhiên lieu, phiêu cap van phông phâm, thông báo Ret 1un hi nghj giao
ban dinh k3' cüa Co quan UBND huyn, mt so van bàn gop ,2 dôi vôi Co quan
TJBND huyn, ngành và mOt so van bàn dugc giao khác.
4. DEd vôi van bàn giây, khi k vAn bàn dung but cO mijc màu xanh,
không dUng các loi mrc d phai.
CHTYONG III
QUAN Lt VAN BAN
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QUAN LY VAN BAN DI
Diu 14. Trmnh tir quail Iy' van ban di
1. Cap so, thôi gian ban hành van bàn.
2. DAng vAn bàn di.
3. Nhân bàn, dóng du co quan, t chiLrc, dAu chi d mat, mirc d khn,
(dôi vó'i vAn bàn giây); k' so cUa co quan, tO chüc (d& vâi vAn bàn din tir).
4. Phát hành và theo dOi viec chuyn phát vAn bàn di.
5. Luu vAn bàn di.
Diu 15. dp so, thô'i gian ban hành van ban
1. SO và thyi gian ban hành vAn bàn dugc lay theo thu t\r và trinh tr thai
gian ban hành vAn bàn cUa co quan, tO chüc trong nAm (bat dâu lien tiêp tü sO 01
vào ngày 01 thàng 01 và Ret thüc vào ngày ? 1 thàng 12 hang näm), sO và k
hiêu vAn bàn cUa co quan, tO chirc là duy nhât trong mt nAm, thông nhât gifra
van bàn giây và vAn bàn dien tU.
a) Viec cap sO vAn bàn quy pham pháp 1ut: M6i loi vAn bàn quy pham
phàp lu@ duçYc cp h thông sO riêng.
b) Viec cap sO vAn bàn chuyén ngành do Lãnh dao Co quan UBND huyn
quy djnh.
c) ViêC Cap sO vAn bàn hành chinh do Lành dao Co quan UBND huyn
quy djnh.
2. D6i vO'i vAn bàn giây, vic cap sO, thai gian ban hành dugc th?c hien
sau khi cO thu k' cUa nguôi cO thrn quyên, cham nhât là trong ngày lam vic
tip theo. VAn bàn rnt duqc cap h thông sOriêng.
3. Dôi vOi vAn bàn then tü, viêc cap sO, th&i gian ban hành duvc th?C hien
b&ng chuc nAng cUa H thông.
Diêu 16. Bang ky van bàn di
1. Viec dAng k vAn bàn bào dam dy dU, chrnh xác càc thông tin can thiêt
cUa vAn bàn di.
2.DAngkvAnbàn
VAn bàn duqc dAng k9 bang so hoc bang H thông.
a) Dang k' vAn bàn bang so
Van thu co quan dAng k9 vAn bàn vào so dAng k vAn bàn di. Mâu sO

däng k van bàn di theo quy djnh tai Pht lvc IV Nghj djnh 3 0/2020.
b) Dàng k' van bàn bng H th6ng
Van bàn duge dang k5' bang H thông phài dugc in ra giAy dÀy dü các
truäng thông tin theo mâu so däng k van bàn di, dóng so dê quãn 1.
3. Van bàn mt dugc dàng k9 theo quy djnh cUa pháp 1ut v bào v bI
mat nhà nude.
Diu 17. Nhãn ban, dóng dãu, k32 so cüa co quan, to Chüt vã du Chi
(t mt, mfrC d khn
1. Nhân bàn, dóng dÀu cüa cci quan, th ehire và dAu chi d mit, mire d
khân dOi vdi van bàn giày
a) Van bàn di dirge nhân bàn theo ding s lugng dugc XáC djnh 6 ph&n
noi nhân cia van bàn.
b) Vie dóng dâu eci quan, tO ehuc và dAu ehi do mat, mire dO khÀn, duge
thije hin theo quy djnh tai Phv lye I Nghj djnh 30/2020/ND-CP.
2. Ks cia cci quan, tO chit déi vol van bàn dien tu
K sO cia cci quan, tO chit ducic thire hin theo quy djnh tai Phy lye
Nghj dinh 30/2020/ND-CP.
Diu 18. Phát hành vã theo döi viC Chuyên phát van ban di
1. Thi We phát hành van bàn
a) Dôi vdi hInh thic chuyên phàt qua butt din:
Van thu tiên hành the cOng vic sau day khi phàt hành:
- Lua chçn bI;
-VitbI;
-Vaoblvàdanbi;
- Dóng dAu d khAn, dÀu k hiu d mt và dAu khac len bI (nu eo).
b) Dôi vdi hinh thIrc chuyên qua mng:
- Cáe phOng, ban, don vj, cá nhân ehi tn soan thào có tráeh nhim gin the
van bàn sau cho Van thu:
+ File van bàn dirge soan thào trOn phân mém và eác tài 1iu din tfr lien
quan qua mng ni b cia Co quan UBND huyn;
+ Gin trire tip Wi bO phn Van thu các tài 1iu giây lien quan;
+ Cung CAP dja chi hp thu din ti eiia CáC don vj, eà nhân 6 phân "Noi
nhn" (nêu can).
- Van thu tin hânh cáe cong vic sau:
+ Thve hiên k s van bàn din tir dOi vOi eac van bàn dA dugc k ban hành.
+ S hoá cáe tài lieu giây lien quan;
+ Lap danh rnçic cáe tài lieu din tCr gOm ten van bàn di và tài lieu lien quan.
2. Chuyên phát van bàn di
a) Nhftng van bàn dã lam day di các thU tyc hành ehinh phài dugc phàt
hành ngay trong ngày van bàn do dirge dàng k, chm nhât là trong buôi lam
viOc tip theo. Van bàn khân phài dirge lam thU We phát hành ngay sau khi van
bàn do dirge k2.
b) Gin van bàn din tin giüa eác cci quan hành ehinh nhà nude, don vj sir
nghip trOn dia bàn tinh, thye hin theo Quy ehé ban hành kern theo Quyêt djnh

s 2437/QD-UBND ngày 20/8/2014 cüa UBND tinh; Quyêt djnh s 1538/QDUBND ngày 14/6/2Ol6eüa UBND tinh ye vic quy djnh loai hinh van bàn: Gui
bàn din tü, gui bàn giây; gfri bàn giây và bàn din tü giUa các co quan, to ehire
Nlhà nuOc trén dja bàn tinh Ha Tinh. Van bàn gun CáC co quan, don vj khàc sü
dvng hilt thüc chuyên phát qua bin din két hgp vói gui qua mng (nêu can).
e) Van bàn di dirge chuyn phát qua bin din phài dirge dang k vào S
gui van bàn di bun din. Khi giao bi van bàn, phài yêu câu nhân viên bun din
kiêm tra, k' nhn vào so.
d) Van bàn kh&i phài dirge gui bang Fax hoc chuyn qua mng d thông
tin nhanh. Tüy theo diêu kiên, van bàn khân có the dirge gui trgc tiêp hoc
chuyên phát nhanh den don vj nhn van bàn.
d) Chuyên phát van bàn mt thijc hin theo quy djnh pháp luât hiên hành.
3. Theo dOi viec chuyên phàt van bàn di
a) Van tim eô trách thim theo dôi vic chuyn phàt van bàn di;
b) D& vdi nhftng van bàn di cô dông dâu "Tài 1iu thu hOi", phài theo dOi,
thu hOi dung thôi han; khi than lai, phài kiêm tra, dôi chiêu dê bào dam van bàn
không bi thiêu hoac that lac;
e) DM vOi nhftng van bàn IchAn, sau khi chuyên phát, Van thu phài gpi
diên kiêm tra dê dam bào van bàn dà duoc nhân;
d) Tru?ing hçrp phàt hin van bàn bj that lac, khOng có nguti nhn phài
báo cào ngay Chánh Van phông dé xà 1'.
Diêu 19. Luu van ban di
1. M& Van bàn di phài dirge km hai bàn: bàn gôc lu'u tai Van thu Ca
quan UBND huyn vàOl bàn chjnh km trong ho so cOng vic cüa can b, cong
chüc trrc tiêp giái quyOt cong vic duói hai hinh thüc là van bàn giây và van bàn
diên tu (trü van bàn mit). Càcphông, ban, don vj tham mini ban hành van ban,
cap nhât, lint trft h so vào phãn mêm ho so cOng vic trén h thông phân mêm
quàn 1' cüa Co quan.
2. Van bàn hru tai Van thu Co quan UBND huyn phài dirge sap xêp thu
tij däng k' theo timg loai van bàn và giao np vào lu'u trft ca quan theo thO'i gian
quy djnh.
3. Van bàn gi.y luu dirge sà drng bang giây trAng loai tOt và dugc in bang
mre b&n lan. Van bàn din tu hru phài dirge 1p danh miie và dam bào an toàn
dft lieu.
4. Vic km gift, bào quàn và sfr ding bàn km van bàn di có dóng dâu
chi càc müc d mt dugc thçc hin theo quy djnh hin hành ye bão v bi mt
nhà nuóe.
5. V thu có trách nhim 1p sO theo dôi và php.c vii kjp thôi yOu câu
sfr drng bàn luu tai Van thu theo quy djnh cUa pháp 1ut và quy djnh c1i the cüa
co quan, t chIrc.

Mic 2
QUAN LY VAN BAN DEN
Diu 20. TrInh tçr quãn 1 van ban den
Tat cà van bàn den phài duqc quàn 1' theo trInh tir sau:
1.Tiêp nhn, dang k van bàn dan.
2. TrInh, chuyên giao van bàn den.
3. Giài quyt và theo dOi, don d6c vic giài quy& van bàn den.
Diu21. Tiêp nhn, dãng ky van ban dn
1. Dôi voi van bàn duoc chuyên phát qua buu diên, Van thu hoac ngi.thi
duqc giao nhirn vv tiêp nhn van bàn phài kiém tra so lugng, tinh trang bI, du
niêm phong (nêu co), kiêm tra, dôi chiêu vói noi gui truOc khi th.n và k nhn.
2. DOi vOi bàn fax, phài chup lai truóc khi dóng d.0 Dn.
3. DOi vOl van bàn giy (gm van bàn dugc chuyn phát qua buu din và
bàn fax), sau khi tiêp nMn và dóng d Den, Van thu thvc hin so hoá bang
cách quét (scan) äé chuyên ni dung bàn giây sang theo djnh dng file ".pdf'.
4. Dôi vOi van bàn diên t& duqc gui qua các phAn mm chInh thông hoat
dng trên internet itt: Van bàn gui den hp thu din tfr cüa Ccx quan UBND
huyn; phân mérn gui nhn van bàn, phân mêm vAn bàn chi dao cüa tinh, trén
trang thông tin diêu hành tác nghip cUa VP TJBND tinh...: VAn thu phài thuâng
xuyên theo dOi và tiép thn kjp thdi; sau do, khi nhn dirqc bàn chInh, phài
dOng dâu Den vào bàn chInh và lam thu tvc dang k' (so den, ngày den là so và
ngày dã dàng k' 0 bàn duçxc gfri qua mng); thubng xuyên dôi chiêu vAn bàn
din tu và vAn bàn giây dê dam bào vic km tr& vAn bàn day dii
5. Van bàn khân dn ngoài giO lam viêc, ngày l, ngày nghi, thi can b,
cong chüc, viên chirc và nguäi lao dng cüa Ccx quan UBND huyn trvc hOrn dO
tip nhn, cO trách nhim k nhn và báo cáo ngay vOl Lãnh dao Ccx quan
UBND huyn, Chánh VAn phOng dé xfr Is'.
6. Van bàn den phài dugc dAng k' vào so dAng k vAn bàn hoc ccx quan
UBND huyn dft 1iu quàn l van bàn den trên may vi tInh. Vic ghi so van bàn
dEn do Van thu thông nhât quàn 12.
7. Van ban mt dEn duqc dAng k' riêng hoc thijc hin các quy trmnh theo
quy djnh cüa pháp 1ut ye bào ye bI m@ nhà nuOc.
Diêu 22. Trmnh, chuyên giao van ban dEn
1. HInh thüc van bàn den duoc trinh, chuyên giao là van bàn din tir và
van bàn giy dA dugc s hoá. Van thu chi trinh, chuyên giao vAn bàn giây khi cO
kiEn cUa LAnE dao Ccx quan UBND huyn.
2. Van bàn dEn sau khi duqc dang ks', Van thu phài kjp thOi trInh LAnh
dao Ccx quan UBND huyn cho ' kiEn cM dao giài quyêt, phân cOng nhiem vu
thông qua h thng van phOng din tfr cüa Ccx quan UBNID huyn.
Van bàn khân phài duqc trinh và chuyên giao ngay sau khi nhn; và dugc
thông báo cho nguOi dugc giao xü l' van bàn.
Van bàn m@ hoac van bàn gui dIch danh phAi duvc chuyên tr?c tiêp den
tay nguäi nhn và khOng duqc dua len mang.

3. Vic chuyn giao van bàn dn phài dam baa tInh chInh xác, nhanh
chóng Va gi& gin bI mt ni dung van bàn.
Diêu 23. Giãi qnyt và theo dôi, don doe vic giãi quyt van ban dn
1.Tat cà van bàn den có an djnh thôi han giài quyt theo quy djth cüa phàp
1ut hoac quy djnh cüa Cc, quan UBNT) huyn déu phài clucyc thea dOi, don dôc ye
thôi han giài quyêt.
2. Thu truông Ccx quan UBND huyn có trách nhim chi dao chung các
phông, ban, dcin vj tnrc thuc giài quyét van bàn den theo quy djnh; Phó Thu
trithng Cc, quan UBND huyn có trách nhim chi dao các phông, ban, dan vi
giái quyêt kjp th&i van bàn dOn thuc càc 11th virc dirçxc phân cong phi,i trách và
các nhiêm vv duct Thu tru&ng ccx quan giao, dông thôi báo cào nhttng van dO
khó khan, vu&ng mac và chju trách thim truxfxc Thu truâng ccx quan nhth-ig nOi
dung van bàn dOn thuc b phn phiri tràch, giài quyOt bj sai sot hoac chm tr
theo quy djnh.
3. Khi nhQn duçcc van bàn din, can cü vào nôi dung, Lath dao càc phông,
ban chuyOn mOn và thin vj trrc thuôc Ccx quan UBND huyn hoac cà nhân có
tràch thim nghiên thu giài quyOt dung, kjp thôi theo thôi han quy djnh cüa
phàp lu@ hay theo quy djnh cUa Ccx quan UBND huyn. DOng thôi báo cào hoac
xin kin di vói nhu'ng van dO khO khan vudng mac ngoài khà nAng giài quyOt
cüa b phn và chju tràch nhim tru&c LAth dao Ca quan UBND huyn ichi giài
quyOt van bàn dOn bj sai sot không dung quy djnh.
4. Chành Van phOng có trách nhim giüp LAth dao Ca quan UBND
huyn t chüc theo dOi, dOn dôc, thac nhâ càc phông, ban, don vi, cá than trong
vic giài quyOt van bàn dOn nhanh chóng, dung thai h?n.
5. Van this cO trách nhiêm thea dOi tinh hith xü 1 van bàn dOn cüa càc
phông, ban chuyOn môn, dcm vj trrc thuOc dO tham misu giüp Chành Van phOng
trong vic don dôc giài quyOt van bàn dOn và kjp thai báo cáo nh&ng van bàn
dn chua giài quy& dung thea yOu cu thôi gian. Dôi vó'i vAn bàn dOn cO dâu
"Tài 1iu thu hi", Van thu có tràch nhiem thea dOi, thu hOi hoc gfri trà lai noi
gui thea dung thai han quy djnh.
Muc 3
SÃO VAN BAN
Diu 24. Các hmnh thüt ban sao
1. Sao y gôm: Sao y tfr van bàn gi.y sang vAn bàn gi.y, sao y tü vAn bàn
din tà sang vAn bàn giây, sao ytir vAn bàn giây sang vAn bàn din tu.
a)Sao yt& vAn bàn giây sang vAn bàn giAy duct thvc hin bang vic chp
tir bàn gOc hoac bàn chInh vAn bàn giây sang giây.
b)Sao y nit vAn bàn din nit sang vAn bàn giây dugc thrc hiön bAng vic in
tir bàn gôc vAn bàn din tu ra giây.
c) Sao y tü vAn bàn giây sang vAn bàn din tü duct thvc hien b&ng vic s
hóa vAn bàn giây và k sO cüa ccx quan, tO chüc.
2. Sao luc
a) Sao 1jc gAm: Sao Ivc nit van bàn giy sang vAn bàn giây, sao 1ic tir vAn

bàn giy sang van bàn din tCr, sao hjc t& van bàn din tfr sang van bàn giy.
b) Sao lye duçie thrc hin bng viêc in, chvp t& bàn sao y.
3. TrIch sao
a) Trich sao gôm: TrIch sao tir van bàn giy sang van bàn giy, trIch sao
tIr van bàn giây sang van bàn din tfr, trIch sao tr van bàn din ti sang van bàn
din tfr, trIch sao tir van bàn din tü sang van bàn giây.
b) Bàn trIch sao duoc thi.rc hiên b&ng vic tao 1p 'a1 dÀy dU th thüc, phAn
ni dung van bàn can trIch sao.
4. Th thüc và k5 thut trInh bay bàn sao y, sao lye, trIch sao duoc thuc
hin theo quy djnh tai Phy lyc I Nghj djnh so 30!2020/ND-CP.
Diu 25. Giá trj pháp I cüa ban sao
Bàn sao y, bàn sao lyc và bàn trich sao thxqc thu'c hin theo dung quy djnh
tai Nghj djnh sO 30/2020/ND-CP có giá trj pháp I' nhu' bàn chfnh.
Diu 27. Thm quyn sao van ban
1. Viêc sao y bàn ehInh, sao lye, trIch sao vAn bàn do LAth dao Co quan
UBND huyn, Chành VAn phông Co quan UBND huyn quyêt djnh.
2. Vic sao, chyp tài 1iu, vat chi.ra bI mat nba nu&c cluoc thuc hién theo
quy djnh cüa phàp 1ut ye bào v bI mt nhà nude.
3. KhOng duoc sao, chup, chuyên phát ra ngoài Co quan UBND huyên
nhQ'ng)? kiên ghi ben lê vAn bàn. Trithng hcip càc y' kiên cUa LAth dao Co quan
UBND huyn ghi trong vAn bàn can thiêt cho vic giao djch, trao dôi cOng tác
phài dircic the chO hóa bang vAn bàn hành chInh.
CHIXONG IV
LL4P HO SQ vA LffiJ HO SO', TA! LIEU VAO LUt TRU CU QUAN
Diu 28. NOI dung vic Ip h6 so' và yêu cu (16i vri hil so' thrqe Ip
1. Ni dung vic 1p hO so cong vic
a) Md hO so: Can cd vào Dath muc ho so cüa Co quan UBND huyn và
thirc té cong vic duoc giao, can b, cOng chüc, viên chüc phài chuãn bj bla ho
so, ghi tiêu dé ho so len bla hO so. Can
cOng chüc, vién chüc trong qua trinh
giài quyét cOng vic cüa mInh sê tiêp tyc dua cac vAn bàn hinh thành có lien
quan vào hO so.
b) Thu th3p van bàn vào ha so
- Can bQ, cong chdc, viên chüc có trách nhirn 1p ho so can thu thâp dày
dü càc vAn bàn, giãy to và càc Ui Iiu có lien quan den sii vic vào ho so;
- Các vAn bàn trong ho so phài thrcrc sAp xep theo mOt trInh tij hcip li', thy
theo d4c diem khác nhau cüa cOng vic de iva chpn càch sAp xêp cho thIch hqp.
c) Két thüc và biên muc ha so
- Khi cong vic giAi quyét xong thi ho so cüng két thüc. Can b, cOng
chüc, viên chdc có trách nhim 1p ho so phài kiêm tra, xem xét, bO sung nh&ng
vAn bàn, giây tO con thiêu và loai ra vAn bàn trOng thOa, bàn nhàp, càc tu lieu,
sàch bào không can âé trong ho so;
- D& vdi các ha so có thai han bào quàn vinh vin, can b, cong chdc,
viên chive phài biên myc ho so dày dii.

2. Yêu cu d& vOi mi ha so duoc lap
a) Ha so duqc lap phãi phàn ánh dung chjc näng, nhim vi cUa Co quan
UBND huyên, phông ban, don vi hmnh thânh ho so;
b) Van bàn, tai 1iu duqc thu thp vào ha so phài có sij lien quan chat chê vol
nhau và phàn ánh dung trInh tçr diên biên cüa s1r viGc hay tiirih tçr giãi quyêt cong vic;
c) Van bàn trong ha phái cO giá trj bào quàn tuong âai dng du;
d) Ho so cong viec phài dtrçic s hoá d&y âü (tnIt van bàn met). Dai vol
Ioai hinh van bàn duqc co quan nhà rnrOc quy djnh chi gui bàn din tfr, thi chi
1p ho so cong viêc duôi dang ho so diên tfr. Các loai hInh van bàn duxc co
quan nba rnxôc quy djnh gñi cà ban giây và bàn din tft, thI hO so cOng viêc dugc
1p duOi dng ho so din tfr và ho so li.ru trft bàn giây. Các loai hinh van bàn chi
gui bàn giây, thI chi 1p ho so hru trft bàn giây.
Diu 29. Giao nhn hli so', tãi 1iu vào Ltru trfr co quan.
1. Trách nhiem can bo, cong chüc, viên chüc
a) Can bi, cOng chüc, viên chüc phãi giao np ha so, tài lieu vào Lu'u tr& co
quan theo th&i han duqc quy djnh tai Khoàn 2 Diêu nay. Tnthng hqp can gift lai ho
so, tài lieu den han np km phài thông bào bang van bàn cho Lu'u trft co quan biét
và phài duqc sg dOng 2 cüa Lânh dao Co quan UBND huyn nhung thai han gift
1aikh0ngquá02nam;
b) Can b, cOng chirc, viên chót khi chuyên cOng tác, thôi viOc,
nghi huOng chê dO bào hiêm xà hi phâi bàn giao ho so, tài 1iu cho co quan
hoac cho nguôi Re nhim, không du'qc gift ho so, tài 1iu cUa Co quan UBND
huyn lam tài lieu riêng hoac mang sang co quan, tO chüc lchác.
2. Thôi han nOp hru ha so, tai lieu
a) Trong th&i han 01 näm ke tir ngày cong vic Ret thüc;
b) Sau 03 tháng k tü ngày cong trmnh duvc quyêt toán dái vol tài Iiu xây
drng co bàn.
3. ThU tvc giao nMn
Khi giao np hè so, tài lieu don vj, can b, cOng chüc, viên chirc phài
1p 02 bàn Mvc lic ho so, tài Iiu np km và 02 bàn Biên bàn giao nhn tài lieu.
Li.ru trft co quan và ben giao tài 1iu m6i ben gift mOi loai mt bàn.
Diêu 30. Trách nhim ElM vói vic 1p ho so' và giao np ho so', tãi Iiu
vào LLFU tr& co quan
1.Hang nàm Lãnh dao Co quan UBND huyn cO trách nhim Chi dao xây
drng Danh mvc ha so cUa Co quan UBND huyn; chi dao cong tác 1p hO so và
giao nOp ha so, tài lieu vào hru trft dOi vol các don vj thucc pham vi quàn l cUa
mIrth.
2. Chànb Van phông cO tràch thim phOi hgp vol Chi cvc Van thu — Luu
trfr tinh ta chüc hithng dn vic 1p và giao np hO so theo dung quy djnh cUa
pháp luat.
3. Tnthng các phông, ban, don vj trirc thuc Co quan UBND huyn hang
näm xây dtrng danh mi1c ha so cUa don vj minh và np ye phông Ni vi Co
quan UBND huyn theo yeu can; chi dao can b, cong chüc, ngu&i lao dng
thuc don vj mInb Ip ha so, giao np ha so, tài lieu theo quy dinh.

4. Can bo, cong chfrc, vien chüc có trách nhiem 1p ha so cong viec duçic
phân cong theo dOi, giài quyêt; giao np hO so, tài lieu dung thai han và dung
thU tçic quy djnh.
5. V thu km trft co quan tham muu cho Chánh Van phOng trong viec
chi dao, kiOm tra, dOn dOc, nhàc nhO viêc 1p hO so và giao np ho so', tài lieu
váo hru tn) hien hành trong pham vi co quan.
Chirong V
QUAN Lt VA siY DUNG CON DAU, CHUNG THIS SO CUA CO QUAN
Diu 31. Quãn ly' con dâu
1. Chánh Van phông chiu tràch nhiem truóc ThU tnthng co quan Co quan
UBND huyn viec quàn 1, sU dvng con dâu cUa Co quan UBND huyn.
2. Các con dâu cUa Co quan UBND huyn duqc giao cho van thu quàn 1,
báo quán, sfr diing, chu trách nhiem truOc Lânh d4o Co quan UBND huyn Va
có trách thiem thrc hien nh[thg quy djnh sau:
a) Con dAu phái dugc bào quán tai phông lam viçc cUa cOng chftc, viên
chirc van thu. Truäng hccp can dua con dâu ra khôi co quan phái duqc sr dang y
cUa ngu&i dUng dâu Co quan và phái chju trách nhiem ye viec bâo quán, sfr dvng
con dâu.
b) Con du phài duccc bào quàn an toàn trong giô cüng nhu ngoài gi& lam
viêc. Khong giao con dâu cho nguèi khác khi chua duqc phép bang van bàn c'a
ngirôi có thâm quyên.
3. Khi net dâu bj mon hoc biên dng, can b, cong chuc, viên chUc van
thu phài báo cáo Thu tru&ng Co quan UBND huyn lam thU tiic dOi COfl dâu.
Tru&ng hqp con dâu bj mat, ThU truOng Co quan UBND huyn phài báo Cáo Co
quan cong an, noi xày ra mat con dâu, 1p biên bàn.
4. Khi don vj có quyêt djnh chia, tách hojc sap nhp phái np Con dâu cU
vâ lam thU tuc xin khac con dâu mói.
5. Các phOng ban khi có sir thay dOi ye lành do phOng phái có Giây dê
nghj gUi Van phOng Co quan UBNI) huyn dê khac dâu chCrc danh mOi theo quy
djnh.
Diêu 32. Sfr dijng con dãu
1.Van thu phâi ut tay dóng dâu vào các van bàn cUa Co quan UBNID
huyn.
2. Chi dóng du vào cac van bàn khi các van bàn dUng hInh thUc, th thUc
và cô chft k cUa nguäi có thâm quyên.
3. Không duqc dóng dAu trong các truOng hçxp sau: Dóng du vào giAy
khOng có nOi dung, dóng dâu truOc khi ks', dóng dãu sn trên giây träng hoc
dóng dâu len các van bàn có thU k' cUa nguôi khOng có thâm quyên.
4. Van thu khi nghi viec, nghi phép phái bàn giao con dâu cho Chánh Van
phOng dê cU nguôi thay the và nguai nay chju hoàn toàn trách nhiem bào quàn,
sU dung con dâu trong thai gian thay the.
Diu 33. Quãn J và sfr dyng ch&ng thu so cüa co quan

Viec quán 1)? và sfr dvng chüng thu s6 cüa co quan thçc hien theo quy
dinh tai Quyêt djnli sO 32/2 016/QD-UBND ngày 05/7/2016 cUa IJBND tinh ye
viec ban hành Quy chê quãn I' và sà dvng chü k2 sá, chüng thu s6 chuyén dUng
trong co quan nhâ nu&c tinh Ha Tinh. Giao can bc cOng chi.rc lam cOng tác van
thu quãn l vâ s& dçing chü'ng thu so cUa Co quan, quân 15" thiEt bj liru lchOa bi
mt (Usb token) theo quy djnh hien hành.
Chtro'ng VI
CONG TAC LUIJ TRU'
Muc 1
CONG TAC THU THAP, BO SUNG TA! LIEU
Diu 34. Giao nhn h so', tãi Iiu vão Lu'u tr& Co. quan
Hang nàm Van thu có nhiem vi tO chüc thu thp hO so, tài lieu âã dn han
np luu vao kho lu'u trü co quan, cu the:
1. Lp ké hoach thu thp ha so, tâi lieu.
2. Phai hccp vOi các don vj, can bO, cOng Chüc, viên chüc xac djnh nh&ng
Ioai ho so, tài lieu can ncp hru vâo Urn tnt co quan.
3. Huo'ng dan các don vi, can
cOng Chüc, viên chirc chun bj ha so, tâi
lieu, s hoá ho so, tài lieu và lap "Muc luc
so, tâi lieu nôp luu".
4. Chun bj kho và CáC phuong tien bâo quãn d tip nhn h so, tài lieu.
5. TO Chüc tiêp nhân hO so, tãi lieu, kiêm tra dôi chiêu gifta MVC lvc ha
so, tài lieu np luu vOi thirc tê tài lieu vâ 1p Biên bàn giao nhn tài lieu.
Dieu 35. Chinh ly tai hçu
Ha so, tài lieu cUa Ca quan UBND huyen phài duqc Chinh 15" hoàn Chinh
và báo quàn trong kho hru trU và may thU lu'u tr& (dOi vOi ho so, tài lieu dien
tU).
1. Nguyen täc chinh 15"
a) KhOng phân tan phOng hru trO;
b) Khi phân loai, 1p ha so (chinh sUa hoân thien, phvc hOi hoAc 1p mOi
ha so), phái tOn trçng sir hinh thành tài lieu theo trInh ti,r theo dOi, giái quyêt
COng Viec (khOng phá v& ho so dã lip);
c) Tài lieu sau khi chinh 15" phãi phãn ánh dugC CáC hoat dng cUa Co quan.
2. Tài lieu sau khi chinh 1? phái dat yéu cAu:
a) Phãn loai và lap hO so hoàn chinh;
b) XáC djnh thôi han bão quàn cho hO so, tài lieu;
c) H thng hóa hA so, tài lieu;
d) Lp COng Cii tra cU'u: MVC lvc hA SO, CO CO quan UBND huyn dU lieu
Va CáC COfl c tra thu kháC phvC V Cho vieC quán 15' vâ tra thu sfr dung tài lieu;
d) Lp danh mic tài lieu hat giá trj.
Diu 36. Xác djnh giá tn tãi Iiu
1. Van thu CO quan CO nhim v giUp Chãnh Van phOng xay dung Bang
thai han Mo quàn tâi lieu trinh Lânh dao Co quan UBND huyn ban hành sau
khi có kian thâm djnh cUa co quan CC) thãm quyên.
2. viec xac djnh giá trj tài lieu phái dat duqc yêu cãu sau:
e,
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a) Xác djnh tài lieu cAn bão quán vinh vin vá tâi lieu bão quán có thôi
han bang so nàm ci the;
b) Xác djnh tài lieu hét già trj dé tiêu hñy.
Diu 37. Hi dng xác djnh giá trj tãi lien
Thvc hien theo quy djnh tai Diu 18 Lut luu trü 2011.
Diu 38. Hüy tãi Iiu ht giá trj
Thuc hien theo quy djnh tai Diêu 28 Lut luu trü 2011.
Diu 39. Thô'i han flop ku h6 so', tãi Iiu vim Luu tr& Ijch sir
Thvc hien theo quy djnh tai Diêu 21 1ut Lru trü 2011.
Diu 40. Ltru trü, sir dipng van ban din hi dã ky s(i
TIme hien theo quy djnh tai Diêu 19 cüa Quy ché quãn l' vâ sir di,xng chit
k so, chirng thu so chuyên dUng trong co' quan nhà rnrôc tinh Ha Tinh, ban
hành kern theo Quyêt djnh so 32/2016/QD-UBND ngây 05/7/20 16 cUa UBND
tinh và các quy djnh hien hành.
Mue 2
BAO QUAN, TO CHU'C stY DUNG TAI LItU LU'U TRt!
Diu 41. Bão quän tãi Iiu lint trfr
1.Ho so, tài lieu chua den han np liru vâo Luu tnt co quan do các can e,
cOng chirc, viên chire tij báo quãn vâ phái dam bão an toàn cho cac h so, tâi lieu.
2. Ho so, tai lieu km tnt dn han nQp km phái duqc giao np vâo Luu tnt
ccx quan và tp trung báo quãn trong kho km tnt ccx quan. Kho km tnt phãi dugc
trang bj day âü cac thiêt bj, phuccng tien can thiêt theo quy djnh dam bão an toãn
cho tài lieu.
3. Chánh Van phông có trách nhiem chi dao thvc hien các quy djnh v
bão quán tãi lieu hru tnt: bO trI kho km trü theo dUng tiêu chuAn quy djnh; thirc
hien cac bien pháp phOng chông cháy, no, phông chông thiên tai, phông gian,
bão mt dOi vâi kho li.ru tnt vã tãi lieu km tnt; trang bj day dU cac thi& bi k
thuãt, phuong tien bão quán tâi lieu km tnt; duy tn các ché de báo quãn phU hqp
vôi tirng loai tài lieu hiu trth
4. Cong chirc, viên chirc van thu, km tnt cUa co quan cO trách nhiem:
a) Di vói h so, tài lieu km tnt b&ng giAy: b' trI, sAp xp khoa h9c tài
lieu km tnt; ho so, tâi lieu trongkho dé trong hp (cap), dan nhan ghi day dU
thông tin theo quy djnh dé tien thông ké, kiêm tra vã tra cthi; thuông xuyên kiêm
tra tmnh hinh tài lieu có trong kho dé nãm thrqc so kivng, chat luqng tâi lieu.
b) Dôi vói ho so, tài lieu luu tnt dien tir: sap xêp khoa h9c ho so, tài liu
km tnt; 1p danE mvc ghi day dU thông tin ho so, tài lieu äé tien thông ké, kiêm
tra va tra cfru; thudng xuyên sao lu'u dir lieu dê dam bUo an toàn.
Diu 42. Dôi tu'qng vã thu tçc khai thác, sir dyng tãi Iiu
1.H so, tài lieu cUa ccx quan dugc khai thác, sir dyng rng rái dé phyc vy
yêu câu cOng tác, nghiên ciru khoa hyc vâ các nhu câu chinh dáng cUa toàn xâ
hei theo quy djnh cUa pháp lut.
2. Khi khai thác, sir dyng h so, tài lieu to chirc, cá nhân phái có trách
nhiem thvc Men nghiém tUe các quy djnh ye sir dçrng tài lieu km tnt theo quy
djnh cUa pháp lut.

3. TAt cà can bo, cong chüc, viên chüc trong co quan du duqc khai thác,
sfr dvng tâi lieu lint tnt vi mvc dich cOng vv, nghiên ciru, hpc tp và cac nhu cãu
chinh dáng khac và dugc Länh dao Co quan UBND huyn hoc Chánh Van
phông dông y'.
4. Can bO, cong chüc, viên chüc ngoài co quan, to chüc nghién ciru tài
lieu vi mitc dIch cong yin phái có giây gi&i thieu ghi rO mvc dIch nghiên cüu tài
lieu vâ phái dup'c LàIIh dao Co quan UBND huyn dông y'.
Diêu 43. Các hinh thfrc tO chü'c sir thjng tài lieu kru trü'
Ho so, tài lieu lint tnt cüa co quan duqc to chüc hoc cá nhân thai thác,
si.r dvng vài nhiêu hInh thüt nhu: phuc vii tai chO, muon ye noi lam viêc, sao
chép.. .Tüy theo tInh chat, muC d quan tr9ng cUa ho so, tài lieu lint trtt, ngu&i
có thâm quyên cho phép duqc khai thác, sü dyng theo hinh thüc phü hop.
Diu 44. Quãn I vic sir dyng tài liu liru trü'
1. Chánh Van phông trçrc tiêp hoc giao can b van thu km tnü xay drng Nôi
quy khai thác, sfr dung tài lieu luu tr& bao gôm CáC ni dung can quy djnh sau:
a) Th&i gian phinic vij cá nhãn den thai thác, sü dining (sau day gpi là "dC
giã") tài lieu;
b) Các giAy tä deC già Can XUAt trInh khi dn thai tháC tài lieu;
c) NMng vt diing dWYC và thông duçic mang vao phông hru tr[t;
d) Quy djnh deC già phài thinrc hien các thu tiC nghién CUU và thai thàc tài
lieu theo huâng dn cüa can e van thu lint tr&;
d) Dec già thông duçYC tr , sao Chvp tài lieu,
lieu trén may tInh a
thông tin trong cong cv tra thu thi Chua dugc phép;
e) Ngoãi các quy djnh trên, dec già Can thirc hien nghiêm Chmh cac quy
djnh CO lien quan thi ra, vào Co quan.
2. Van thu luu tnt CO quan hoc can b, cOng ChirC, viên chüC &IçYC giao
nhiem vi quàn ly hè so, tài lieu lint trEt (ban giãy) thi thuc hien viec thai tháC, sit
dvng phãi mit so cM quán l', theo dOi thai gian giao, nhn, tinh trang ho so, tài lieu
thi giao, nhn.
3. Dôi voi vieC bâo quãn tài lieu then tir, giao van phOng Co quan UBND
huyen chü trI, xây dining nei dung khi CC) hutng dn ye quàn l' tài lieu then tit
Cua cac Co quan quàn 1 âp trén.
Chtwng VII
KHEN THUONG vA MY L\? VI PH*LM
DiM 45. Khen thu'Ong và xfr Iy vi phsm
1. To chuc, Ca nhân CC) thành tICh trong cOng táC vAn thu, km tr& sê duoc
xét then thu&ng theo quy djnh cita phãp lut.
2. T chi.rc, ca nhân nào vi pham CáC quy djnh Cüa Quy ché nay và các
quy djnh thác cüa pháp lut ye cong tác vAn thu lint tr& thi tüy theo tinh Chat,
mirc dQ vi phm ma xit 1' vi pham ks' lu@, xfr pht vi pham hành chmnh hoac
truy ciru trách nhiem hinh sinr theo quy djnh cUa pháp lust.
Chtro'ng V
DIEU KHOAN THI HANH
DiM 46. T chire thyt hin

1. Toân th can bô, cong chüc, viên chtrc, nguti lao dng cüa Co quan
UBND huyn chju trách nhim thçrc hin Quy chê nay.
2. Chánh Van phông Co suan UBND huyn tO chüc triên khai, kiêm tra,
theo dOi vic thirc hin Quy ché nay. Trong qua trmnh thvc hién, trithng hçcp có
phát sinh mM can süa dOi, bô sung thl Van thu co quan có trách nhim tp hqp
và tham muti dé xuât Chánh Van phông xem xét dê trinh Thu truàng co' quan Co
quan T.JBND huyn quyêt djnh.
3. ThU truâng co quan, don vj trrc thuc Co quan UBNID huyn cAn cü
theo Quy chê nay chju trách nhim xây drng vã ban hânh Quy chê vAn thu liru
tnît dê thvc hin các chüc nAng, nhiêm vi chuyên mOn cUa co quan, don vj.
Di&i 47. Hiu Inc thi hãnh
Quy chê nay có hiu Irc k tü ngãy k9 quyêt djnh ban hành.
Nhitng quy djnh truOc day trái vo'i Quy chê nay dêu bAi bO. Các quy dinh cy
the ye nghip vy vAn thu km tr& lchông duçic quy djnh trong Quy chê nay thI áp
dyng thvc hin theo cac quy dlnh hin hânh trong Nghj djnh cUa Chinh phU, Cyc
Van thu Liru tr& Nba nutc, UBND tinh vâ Co quan UBND huyn Ni vu huàng
dn chung ye cOng tác vAn thu hru trTh/.
THU TRIJOG CU QUAN

Ph4m Van Thng
PHO CHU TICH UBND HUVEN

