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S: 04 /QD-VPUBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc
Ninh Blnh, ngàyD4'tháng 01 nàm 2022

QUYET DNH
Ye vlçc ban hanh Quy che cong tac van thir, liru trir
cüa Van phông UBND tinh Ninh BInh
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CHANH VAN PHONG UBND TINH NINH BINH
Can cii' Nghj djnh so' 01/2013/ND-CF ngày 03 tháng 01 nàm 2013 cia
ChInh phi quy djnh chi tiêt thi hành mót sO diêu cza Luç2t Lu'u trü';
Can ci Nghj cYjnh sO' 99/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 nám 2016 cia
GhInh phi ye quán l) và sic dyng con dáu;
Can c Nghj djnh sO' 26/2020/ND-CP ngày 28 tháng 02 nàm 2020 cia
ChInh phi Quy djnh chi tiêt mt sO diêu cia Luçt Báo v BI mçt nhà nzthc;
Can ct Nghj djnh so 30/2020/ND-CT ngày 05 tháng 3 näm 2020 cia
ChInh phi ye cOng tác van thzt,
Can cii' Quyê't djnh sd 28/2019/QD-TTg ngày 12 tháng 7 nãm 2018 cia
Thi tzthng ChInh phi ye vic gici, nhçn van ban din ti'c giü'a các cci quan trong
h thông hành chInh nhà nu'O'c;
Can cz' Thông tic s 01/2019/TT-BNVngày 24 tháng 01 nám 2019 cia B5
din ti'r trong
tru'dg Bó Ni vy quy djnh quy trinh trao dOi, liru trii, xi'c lj tài
din tr
cOng tác van thu', các chi'c nãng cci ban cia H thông quán lj tài
trong qua trinh xic lj cOng vic cza các cci quan, tO cht'c,
lieu

lieu

àn cii' Quye't djnh s 703/QD- VPC'P ngày 15 tháng 9 nàrn 2020 cia
Bç5 tru'O7lg, Chi nhim Van phOng C'hInh phi ban hành Quy ché máu tiép nhán,
xi'c lj, phát hành và quán l van ban tgi Van phOng UBND tinh, thành phO
try'c thu3c Trung tro'ng,
án cii' Quyé't dfnh s 21/2019/QD-UBND ngày 02 tháng 7 näm 2019 cza
UBND tinh Ninh BInh ban hành Quy djnh chz'c náng, nhiêm vu, quyên hçin và
cci câu tO chi'c cza Van phOng UBND tinh,
Can cz Quyé't djnh SO' 18/2021/QDUBND ngày 22 tháng 6 nám 2021 cia
UBND tinh Ninh BInh Quy djnh cci câu tO chi'c cia Van phOng UBND tinh,
Theo d nghj cza Tru'àngphOng Hành chInh - Quán trj.
QUYET D!NH:
Diêu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy ch cong tác van thu,
luu trü cüa Van phông UBND tinh Ninh Bmnh.
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Diêu 2. Quyt djnh nay có hiu 1rc k tir ngày k ban bath và thay th
các Quyêt djnh cüa Van phông UBNID tinh: Quyêt djnh so 41/QD-CVP ngày
07/7/2009 ye ban hành Quy chê ye cong tác van thu, hru tri cüa Van phông
UBNID tinh Ninh BInh; Quyêt djnh so 01/QD-VPUIBND ngày 04/01/2011 ban
hành Quy chê ye tiêp nhn, xir 1, phát hành và quân 1 van ban tai Van phông
UBND tinh Ninh BInh; Quyêt djnh so 105/QD-VP UBND ngày 05/9/2019 ye
QUy trInh ni b trao dôi, xü 1 ho sci, van ban din tü trên H thông phân
mêm Quân l van ban và diêu hành cüa Van phông UBND tinh.
Diêu 3. Trithng phông Hành chInh - Quân trj, Tru&ng các phông, ban,
trung tam; cong chüc, viên chirc, nguñ lao dng thuc Van phèng UBND tinh
Ninh Binh và các to chüc, cá than có lien quan chju trách thim thi hành
Quyêt djnh nay.!.
Noi nhân:

CHANH VAN PHONG

- Nhi.r Diêu 3;
- Lãnh dao UBND tinh;
- Lãnh dao VP UBND tinh;
- Website VP UBND tinh;
- Cong TTDT tinh;
- Urn: VT, VP1.

LT_08_QCVTLT

DngDfrcTân
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H NINH B1NTT CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phñc
HÔNG
QUY CHE
ng tác van thir, liru trfr cüa Van phông UBND tinh Ninh BInh
(Ban hành kern theo Quyêt djnh so 0.1 /QD-VPUBND
ngày04ttháng 01 nàm 2022 cña Vánphdng UBND tinh,)
Chtwng I
QUY DNH CHUNG
Diu 1. Phim vi và di tu'çrng áp diing
1. Quy ch nay quy djnh v cong tác van thu, km trct trong qua trInh thçc
hin chüc näng, nhim vi cüa Van phông UBND tinh; cong tác tham mu'u,
giüp vic cho Ban Can sir Dàng UBND tinh và LJBND tinh, ChU tjch UBND
tinh trong vic tiêp nhn van bàn, soan tháo, ban hânh van bàn thuc
thâm quyên.
2. Quy ch nay duçic áp dçing di vói các phông, ban, trung tam trçrc thuc
Van phông UBND tinh (sau day gçi là dcm vj) và can bO, cong chüc, viên chüc
thuc Van phông UBND tinh (sau day gçi tat là cá than).
Diu 2. Nguyen tic, yêu cu v cong tác van thir, cong tác liru trfr
1. Nguyen tc
Cong tác van thu, cong tác km trü duqc th%rc hin thng nh.t theo quy
djnh cUa pháp lut.
A

A

2. Yeu cau
a) Van bàn cüa Co quan phãi duçic son thão và ban hành dung thm
quyên, trInh tir, thu tçic, hInh thüc, the thüc và k5 thut trInh bay theo quy djnh
cüa pháp 1ut.
- Di vâi van bàn quy phm pháp 1ut duçic thirc hin theo quy djnh cüa
Lut Ban hành van bàn quy phm pháp lut;
- Di vâi van bàn hành chIth và van bàn giài quyt thu tc hành chIth
duçic thc hin theo quy djnh tai Miic 1 Chuong II cüa Quy ché nay.
b) Tt Ca van bàn di, van bàn dn cüa co quan phài duçic quân l tp trung
ti b ph.n Van thu co quan dê lam thu tiic tiêp nhn, dang k, trü nhüng loai
van bàn duçic dang k riêng theo quy djnh cüa pháp lut.
c) Van bàn di, van bàn dn phài duçic dang k, phát hành hoc chuyn
giao trong ngày, chm nhât là trong ngày lam vic tiôp theo. Van bàn den có các
mirc dO khân: "BOa tOe", "Thucng khn" và "Khn" (sau day gi ehung là müc
dO khan) phái duçic dang ks', trInh và chuyên giao ngay sau khi nhn dixçic.
d) Van bàn phãi duqc theo dOi, cp nht trtng thai gui, nhn, xir l.
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d) Ngithi duçic giao giãi quy&, theo dôi cong vic cüa co quan có trách
nhim 1p ho so ye cong vic &rçlc giao và np km ho so, tài 1iu vào Luu trü' Co quan.
e) Tài 1iu luu trü phái duçic bão quán tp trung tai kho lixu trü cüa
Van phông UBND tinh.
g) Van ban khi phát hành phãi duqc 1uu ban gc tai b ph.n Van thu, khi
den han np 1uu thI giao np ye bO phtn km tri dê báo quán, phçic vçi tra c1ru;
các ban chinh sira ducc km i b phn soan thão dê 1p ho so cOng vic và phic
vi tra cihi khi sü diing ho so cong vic, khi den han np km thI 1p danh miic và
giao np ye b phn km trtr co quan (trü nhüng van dâ dugc so boa).
h) Con du, thi& bj luu khóa bI mt cUa Co quail, t chirc phãi dUçYC quân
1, sü dung theo quy djnh cüa pháp luat.
Diu 3. Trách nhim di vó'i cong tác van thu', hru trir
1. Trách nhim cüa Chánh Van phông UBND tinh
a) T chüc xây drng, ban hành, chi dao vic thirc hin CáC chê d,
quy djnh ye cOng tác van thu, km trü theo quy djnh cüa pháp 1ut hin hành.
b) Chju trách nhim chung vic thirc hin các ch d, quy djnh v cOng
tác van thu, luu trU cüa Van phông UBND tinh; kiêm tra vic thirc hin các chê
d, quy djnh ye cong tác van thu, km trr cüa các don vj thuc Van phông
UBND tinh; giái quyêt khieu nai, to cáo và xü 1 vi phm pháp 1u.t ye cong tác
van thu, km trü theo thâm quyên.
2. Trách nhim cüa các Phó Chánh Van phông UBND tinh
Chju trách nhim truc Chánh Van phông UBND tinh trong vic quán
trit, triên khai, to chüc thirc hin các ché d, quy djnh ye cOng tác van thu, luu
trü cüa các don vj thuc Van phông UBND tinh do mInh theo dOi, ph1i tráCh.
3. Trách thim cüa Tru&ng phông Hánh chInh - Quãn trj
a) Giiip Chánh Van phông UBND tinh trirc tip quãn 1, kim tra, giám
sat vic thirc hin cong tác van thu, km trü tai Van phông UBND tinh.
b) T chirc huóng dn nghip vi v cOng tác van thu, km trü cho các don
vj thuc Van phông UBND tinh.
c) Lp dir trü kinh phi cOng tác van this, luu trü; quán 1 vâ. sir diving
kinh phi cOng tác van this, km trU theo quy djnh cüa pháp 1ut.
4. Trách nhim cüa Trisng các don vj
Trin khai thirc hin diing quy djnh cüa pháp 1u.t v cOng tác van this, km
trü và Quy chê nay.
5. Trách nhim cUa can b, cOng chüc, vién chüc
Trong qua trInh giâi quy& cOng vic lien quan dn cOng tác van this,
hru trCt, can b, cOng chüc, viên chirc phâi thirc hin nghiêm các quy djnh cüa
pháp 1ut ye cOng tác van this, km trir và Quy chê nay.
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Diu 4. Bão v bI mt Nhà niró'c trong cong tác van thir, liru trfr
M9i boat dng trong cong tác van thu, luu trü cña Ca quail, don vj phâi
thirrc hin theo các quy djnh cüa pháp 1utt hin hành ye bão v bI mt Nhà nuOc.
Chtrng II
CONG TAC VAN THu
Mic 1
SOAN THAO, KY BAN HANH VAN BÀN HANH CHINH
Tiu myc 1
THE THYC, K THUIT TR!NH BAY VAN BÀN
Diu 5. Son thão van ban hành chInh
Thirc hin theo quy djnh tai Diu 10 Nghj djnh so 30/20201ND-CP ngày
05/3/2020 cüa ChInh phü ye cOng tác van thu (viêt tat là Nghj djnh sO
30/2020/ND-CP cüa ChInh phU).
Diu 6. Th thu'c van ban
Thirc hin theo quy djnh tai Diu 8 Nghj djnh s 30/2020/ND-CP cüa
ChInh phü.
Diu 7. K5 thut trInh bay van ban
1. K5' thuat trInh bay van bàn bao gm: kb giy, kiu trInh bay, djnh 1
trang, phông chct, c chi, kiêu chü, vj trI trInh bay các thành phân the thüc, so
trang van bàn. K5 thut trInh bay van bàn hành chInh duc thirc hin theo quy
djnh tai Phân I Phii liic I Nghj djnh so 30/2020/ND-CP cüa ChInh phü.
2. Vi& boa trong van bàn bath chInh duqc thirc hin theo quy djnh tai
Phii 1c II Nghj djnh so 30/2020/ND-CP cUa ChInh phü.
3. ChU vit tt ten l°ai van bàn hành chInh duqc thirc hin theo quy djnh
tai Phii 1%ic III Nghj djnh so 30/2020/ND-CP cüa ChInh phü.
Tiêu muc 2

SOAN THAO VA K BAN HANH VAN BÀN HANH CHINH
Diu 8. Soin thão van ban
1.Cn Cu chüc nàng, nhim vii, quyn hn và mic dIch, ni dung cüa van ban
can son thâo, Chánh Vn phông hotcPhó Chánh Vn phông UBND tinh (khi duçic
ur quyên) giao cho don vj hoc trirc tiêp cho cá nhân chU tn soin thão van ban.
2. Tru&ng don vj duçc giao chü tn soan thào van bàn giao cho cá nhân thuc
don vj mInh trijc tiêp soan thào van bàn. Ca nhân duvc giao thim vi1 son thão
van bàn thirc hin các cong vic: xác djnh ten loai, ni dung và d mat, muc d
khãn cüa van bàn can soan thão; thu th.p, xü 1 thông tin có lien quan; soan thâo
van bàn dung hInh thüc, the thüc, k thut trmnh bay và thirc hin dáng trInh tçr, quy
trIth xir 1 van van ban nOi b cüa Van phông UBND tinh dâ ban hành.
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Di vâi van bàn din tir, cá nhân duqc giao nhim vi son thào van bàn
ngoài vic thiic hin các ni dung nêu trên phãi chuyn ban thão van bàn, tài 1iu
vào H thng Quãn 1 van bàn diu hành hotc phân mêm mt
kern theo (nu
cira din tCr (g9i chung là H thông) và cp nht các thông tin can thiêt.
co)

3. Trung hçp cn süa di, b sung bàn thão van bàn, ngui có thm
bàn thão
quyn cho kin vào bàn thào van bàn hoc trên H thông, chuyên
van bàn cho cá nhân diiçic giao nhim v1t son thão van bàn dê nghiên cüu, hoàn
chinh lai bàn thão.
lai

Di vth nhCtng van bàn quan trong hoc trithng hçp cn thit, ngi.thi soan
thão hoc dan vj son thão dê xut vói nguñ có th.m quyôn quyôt djnh to chüc
1y kin cüa dan vj hoc Ca nhân Co lien quan; nghiên c1ru tiêp thu kiên dê
hoàn chinh bàn thào; van bàn chua chInh thüc ban hành phâi ghi "Dir thão lan 1,
2 .. ." & dOng dixâi sO, k hiu van ban.
4. Ca nhân duçic giao nhim v1t son thào van bàn chju trách thim triiâc
Tnr&ng dan vj, Lath do Van phOng UBND tinh, Lânh dao UBND tinh và trithc
pháp lut v ni dung van bàn do mInh soin thâo trong phm vi chüc trách,
nhirn vi dizçic giao.
A

9

9

9

Dieu 9. Duyçt ban thao van ban
1. Tru&ng dan vj phãi xern xét, k duyt vào Phiu trInh cüa ngu&i trçcc
tiêp soan thão và k ban hành (ap d%Jng di vâi các Trung tam và Ban Tip Cong
dan), chuyên cho Lãnh do Van phOng UBND tinh phi trách linh vilc k duyt
hoc k ban hânh.
2. Lãnh dio Van phOng UBND tinh phçi trách linh virc xem xét, k duyt
hoc k3 ban hành theo thAm quyn thm quyn.
3. Trii&ng hqp van bàn dã duçc k duyt nhung cn s1ra chia, b sung thI
cá nhân diiçic giao soan thào phài báo cáo Trii&ng don vi và trInh ngu&i có thm
quyên k duyt xem xét, quy& djnh.
Diu 10. Kim tra van ban tru*c khi k ban hành
1.Ngiz&i sotn tháo van bàn, Tru&ng dan vj, Lânh do Van phOng UBND
tinh phii trách lTnh vrc phãi kiêm tra và chju trách nhim tru&c Lath dao TJBNID
ni dung van bàn, k nhay/tat vào cuOi ni dung van
tinh và truóc pháp lut
bàn (sau dâu .1.). Trong tru&ng hqp van bàn giy có kern theo phi hic thI phãi k
nháy/tt vào tirng trang cUa phçi 1ic.
ye

2. Nguäi di.rc giao trách thim kim tra th thirc, k thut trInh bay van
bàn phái kiêm tra và chju trách thirn tru&c Länh dao Van phOng UBND tinh và
truOc pháp lut v th thirc, k thuat trInh bay van ban, k nháy/tt vào vj tn
cuôi cüng & "Nai nhn" dôi vói van bàn gi.y (trü van bàn ni b co quan, van
bàn ket 1un thanh tra, k' luat, van bàn "Met").
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Diu 11. K ban hành van ban
1. Chánh Van phông UBND tinh có thm quyn k các van bàn do
Van phông UBND tinh ban hành và k cac van bàn do UBND tinh ban hành
khi dixqc thüa 1nh (TL.), thi'ra u quyên (TUQ.) cUa Chü tjch UBND tinh;
Giám doe các Trung tam và Truâng ban Tiêp cong dan k các van bàn theo
thâm quyên.
2. Các Phó Chánh Van phông UBND tinh k thay (KT.) Chánh Van phông
các van bàn thuc cac ltnh vrc duçic phân cOng ph%1 trách, chi d.o Va mt so van
bàn thuc thãm quyên cüa Chánh Van phông UBND tinh khi duqc üy quyên.
Trumg hcip cap phó diiçic giao phi trách, diêu bath thI thirc hin k nhix cap phó
k thay cap tnthng. Phó Giám dôc các Trung tam và Phó TruOng ban Tiêp cOng
dan k các van bàn theo thâm quyên khi duqc u' quyên (k thay cap truâng).
3. Trong truô'ng hcp dc bit, Chánh Van phàng UBND tinh có th üy
quyên cho TruO'ng các dcin vi k thira üy quyên (TUQ.) mt so van bàn. Vic
giao thira Uy quyên phái duçic quy djnh bang van bàn, giOi hn thyi gian và ni
dung dirçic üy quyên. Ngithi duqc k thüa üy quyên không dugc üy quyên li
cho nguYi khác k. VAn bàn k thüa üy quyên ducc thuc hiên theo the thüc và
dóng dâu van bàn cüa VAn phông UBND tinh.
4. Truâng phông Hành chInh - Quàn trj k thira lnh (TL.) mt s loai van
bàn hành chInh: Giây giâi thiu, thông báo, hizng dn, phiêu báo và mt so
vAn bàn hành chInh khác khi duqc Chánh VAn phông UBND tinh u' quyên.
5. Ngu?ii k vAn bàn phãi chju trách thim trithc pháp lut v van bàn do
mInh k ban hành. Ngrnii dirng dâu ci quan phãi chju trách nhim truc pháp
lu.t ye toàn b vAn bàn do ca quan ban hành. Luu truâc h ten cüa nguYi k,
không ghi hpc ham, h9c vj và các danh hiu danh dir khác.
6. Di vâi van bàn giy, khi k van bàn dung but có mirc màu xanh,
không dung các loi mirc de phai.
7. Di vth vAn bàn din ti'r, nguii có thm quyn th1rc hin k s& Vj trI,
hInh ãnh chü k sO theo quy djnh tti Phii liic I Nghj djnh so 30/2020/ND-CP cüa
ChInh phü.
Miic 2
QUAN L VAN BÀN DI
Diu 12. VAn bàn di và trInh tiy quAn 1 van bàn di
i. VAn bàn di
Van bàn di là toàn b van bàn duçic ban hành theo hInh thüc quydjnh ti Nghi.
djnh sO 3012020/ND-CP cüa Cbinh phü (bao gOm câ van bàn bang giay và van bàn
din tü) do UBND tinh, Chü tjch UBND tinh, Van phông UBND tinh ban hành, giri
cãc co quan, don vj, tO chirc, Ca nhn trong và ngoài thth, trong và ngoài nuâc.
2. TrInh tir quAn i van ban di
a) Cp s& th&i gian ban hành vAn bàn.
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b) Däng k van bàn di.
c) Nhân bàn, dóng du ca quan, t chirc; du chi do met, mt'rc d khk, (nu
cüa cci quan, to chüc (dôi vâi van ban din ti:r).
có dôi vâi van bàn giay); k
so

d) Phát hành và theo dOi vic chuyn phát van bàn di.
d) Lixu van bàn di.
Diu 13. Cp s, tho'i gian ban hành van bàn
1. S và thii gian ban hành van bàn duqc 1y theo thir tir và trInh tir thii
01 vào
gian ban hành van bàn cUa c quan trong näm (bat dâu lien tiêp tr
và k hiu
ngày 01 tháng 01 và két thñc vào ngày 31 tháng 12 hang näm),
van bàn cüa Co quan là duy nhât trong mt näm, thông nhât giüa van bàn giây và
van bàn din tir.
so

so

2. Di vâi van bàn giy, vic cp s& thai gian ban hành duc thçrc hin sau
vic tiêp theo.
khi có chU k cüa ngithi có thâm quyên chm nhât là trong ngày
h thông riêng theo quy djnh ye cOng tác bào mit.
Van bàn mQt duqc
lam

so

cap

3. Di vâi van bàn din tà, vic cp s, thai gian ban hành duçic thçrc hin
bang chüc näng cüa H thông.
Diu 14. Bang k van bàn di
1. Vic dAng k van bàn bào dam dy dü, chInh xác các thông tin cn thit
cüa van bàn di.
2. Dang k van bàn
Van bàn duçic däng k bang s hoc bang H thng:
a) Däng k van bàn bang s
Van thu co quan däng k van bàn vào s dang k van bàn di. Mu s
30/2020/ND-CP
dang k van bàn di theo quy djnh ti Phi liic IV Nghj ctjnh
cüa ChInh phU.
so

b) Däng k van bàn bang H thng
Van bàn duçc dang k bang H thng phài duçic in ra giy dy du cac
tri.thng thông tin theo mu däng k van bàn di, dóng dé quàn l.
so

so

3. Van bàn mt di ducc däng k riêng theo quy djnh cüa pháp 1ut v bào
v bI mt nhà nuâc.
A

A
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A

A

A
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P.

IEheu 15. Nhan ban, dong dan, ky so cua cr quan va dan chi d9 mit,
mwc d khn
1. Kim tra 1n cui trtró'c khi dóng du, k s cüa co' quan
a) Truâc khi dóng du, k s cüa co quan, nu phát hin có sai sot thI trao
dôi vâi ngui chuyên van bàn ti van thu lam thu tçic phát hành dê báo cáo
Lãnh do Van phông UBND tinh xem xét, giài quyêt.
b) Tru&ng hqp van bàn khn, hóa tc phài phát hành ngay, b phn Van
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thu xin kin Chánh Van phông UBNID tinh và ghi thai gian xin kin vào ô
cuôi trong so dang k phát hành.
2. Nhân bàn, dóng du cüa c quan và du chi d mtt, mirc d khn di
vâi van bàn giây
a) Van bàn di duçrc nhân bàn theo dung s luqng duçc xác djnh & phàn
nai nhn cüa van bàn.
b) Vic dóng d.0 c quan va du chi d mat, müc d khn, duc thirc
hin theo quy djnh ti Phii 1ijc I Nghj djnh so 30/2020/ND-CP cüa ChInh phü.
3. K s di v&i van bàn din tir
K s duçic thirc hin theo quy djnh tai Phii lic I Nghj djnh s
30/2020/ND-CP cüa ChInh phü và quy trInh k so van bàn din tü cüa c quan.
Diu 16. Phát hành và theo dôi vic chuyên phát van bàn di
1. Van bàn di (van bàn hành chInh thông thu&ng) phài hoàn thành thu tVc
dang k ti b phn Van thu và phát hành ngay trong ngày, chrn nhât là trong
ngày lam vic tiêp theo; van bàn giài quyêt thu tiic hành chInh phài hoàn thành
thU tiic dàng k ti b phn Van thu và phát hành ngay, b phn Van thu có
trách nhim gi:ri van bàn phát hành ye Trung tam Phiic vii hành chInh cong dé
cp nht len phân mêm giài quyêt thU tVc hành chInh theo quy djnh. Van bàn
khân phái duqc phát hành và gUi ngay sau khi k van bàn.
2. Van bàn quy phm pháp lut, van bàn quan trçng lien quan dn ch d
chInh sách, van bàn có phm vi ành hu&ng và tác dng lan den d&i sOng, xã
hi..., ngu&i son thào van bàn truOc khi trInh k thI chuyên tâi ngu&i duqc
giao nhim vi dê soát, xét lai lan cuôi ye the thUc, tInh pháp l.
3. Vic phát hành van bàn mt di phài bào dam bI mt ni dung cUa van
bàn theo quy djnh cUa pháp luât ye bào ye bI mt Nhà nuóc, dung so luqng,
thành phân, th&i gian và nth nhn.
4. Van bàn dã phát hành nhung có sai sot v ni dung phài duqc sUa di,
thay the bang van bàn có hInh thUc tung dung. Van bàn dà phát hành nhung
co sai sot ye the thUc, k thut trInh bay, thu tiic ban hành phài duqc dInh chInh
bang cOng van cUa co quan ban hành vn bàn.
5. Thu hi van bàn
a) Di v&i van bàn giy, tru&ng hp nhn duqc van bàn thông báo thu hi,
b phn Van thu có trách nhim gUi lai van bàn dà nh.n thuc din thu hôi.
b) DM vói van bàn din tCr, truô'ng hcip nhn duçic van bàn thông báo thu
hôi, b phn Van thu bUy bô van bàn din tU bj thu hôi trên H thông, dOng th&i
thông báo qua H thông dê ben gUi biêt. NhUng tác nghip trong th%Tc hin
nghip vv lien quan den k thut, b ph.n Van thu chU dng thông báo v&i can
bô k thut dê duc ho tro thçrc hin.
6. Phát hành van bàn giy tr van bàn din tU duc k s cUa ngui có
thâm quyên: b phn Van thu thrc hin in van bàn dã dugc k so cUa ngu&i có
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thm quyn ra giy, dóng du cüa co quan d tao bàn chInh van bàn gity và phát
hành van bàn.
7. Trung hçip cn phát hành van bàn din tir tir van bàn giy: b phn
Van thu thirc hin hóa vn bàn giây và phát hành trên H thông theo Quy chê
trong vic trao dOi và sü dçing van bàn din tir.
quàn l, sir diing chü k
so

so

IEheu 17. Liru van ban di
1. Liru van ban giy
a) Bàn gc van bàn duçic liiu tai b phn Van thu và phãi duçic dóng du
ngay sau khi phát hành, sap xêp theo thu tir däng k.
b) Bàn chInh van bàn luu tai h so cOng vic.
2. Liru van ban din tfr
Bàn gc van bàn din tü phãi duqc hxu trén H thng cüa Co quan.
Mite 3
QUAN LY VAN BÀN DEN
Diu 18. TrInh ti1 quãn 1 van ban dn
1.Tip nhn van bàn din.
2. Däng k van bàn dan.
3. TrInh, chuyn giao van bàn din.
4. Giài quyt và theo dôi, don dc vic giãi quyt van bàn dn.
•

A

Dieu 19. Tiep nhin van ban den
1. Di vói van ban giy
noi gCri;
a) Van thu kim tra s luçing, tinh tring bI, du niêm phong (nu
vói sO, k hiu cüa vn ban trong bI.
dôi chiêu sO, k hiu ghi ngoài bI (neu
Trumg hçip phát hin Co sai sot hotc dâu hiu bat thu?ing, b phn Van thu báo cáo
Chánh Van phông UBND tinh giãi quyêt và thông báo cho noi giri van ban biêt.
co),

co)

, b) Di vâi van bàn giy dn (khOng bao gm van bàn có du chi d m.t)
gri den co quan thuc din dang k tai b phn Van thu phái duçc bóc bI, dóng
dâu "DEN".
c) Di vri van ban giri dIch danh Ca nhân thI dang k) vào s theo thông tin
trên hI cOng van và chuyên den ngutM nhn (không bóc bI). Nhirng bI van bàn giri
dIch danh cá nhân, nêu là van bàn lien quan den cong vic chung cüa co quan thI cá
nhân nh.n van bàn có trách nhim chuyên lai cho b phn Van thu dé dang k.
d) Di vi van bàn có du chi d mat: b phn Van thu chi duqc bóC hi,
dóng dâu "DEN" và phâi chuyên ngay cho Chánh Van phàng UBND tinh; van
bàn ngoài bi có dâu chü "B" hoc chr "C" ("TOI M4T" hoc "TUY]T MAT"),
Van thu chuyên cà bI den Chánh Van phOng UBND tinh dé dang k riêng.
Nhftng van bàn den co quan ma miic kInh gui hoc nai nhn không lien quan
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den ca quan (gui sai ncii nhn) thI không vào s däng k và không dóng dâu
"DEN" dông thai lien h ngay vâi nguai g1ri, noi gui (nhân vién buu din
chuyên phát) dê trà laj kjp thai.
d) Can b, chuyên viên khi duçic Lânh do chuyn cong van d nghiên
ciru xir 1 (ca van ban mt và van bàn thuông chua qua dang k ti b phn Van
thu) dêu phài lam thU tçic dang k tai b ph.n Van thu theo quy djnh và thirc
hin các quy trInh chuyên giao, phân cong xi:r l nhu cong van den khác.
e) Mu du "DEN" duçic th%rc hin theo quy djnh tai Phii 1iic IV Nghj
djnh so 30/2020/ND-CP cUa ChInh phU.
2. Di vói van ban diên tfr

a) Van thu co quan phài kim tra tInh xác thirc và toàn vçn cUa van bàn
din tU và thirc hin tiêp then trên H thông.
b) Truang hçip van bàn din tU không dáp l'rng các quy djnh tai dim a
khoàn nay hoc gi.ri sai ncii nhn thI b phtn Van thu nhn van bàn phài trà li
cho ci quan, to chi'rc gUi van bàn trên H thông.
c) Truang hqp phát hin có sai sot hoc dtu hiu bt thuang thI b phn
Van thu ca quan báo ngay nguai có trách nhim giài quyêt và thông báo cho ncii
gUi van bàn.
Diu 20. Pang k van bàn dn

1. Vic dang k van bàn dn phài bào dam dy dU, rô rang, chInh xác các
thông tin can thiêt theo mâu so dang k van bàn den hoc theo thông tin dâu vào
cUa dtr lieu quàn l van bàn den. NhUng van bàn den không duqc däng k tai b
phn Van thu thI dcin vj, cá nhân không có trách nhim giài quyêt, trü nhUng
loai van bàn den duqc dang k riêng theo quy djnh cUa pháp lut.
2. S dn cUa van bàn duçrc ly lien tip theo thu tir và trInh tçr thai gian
tiêp nhn van bàn trong näm, thông nhât giUa van bàn giây và van bàn din tU.
3. Däng k van bàn
Van bàn ducic dang k bang s ho.c bang H thng:
a) Däng k van bàn dn b&ng s
B phn Van thu dang k van bàn vào s dàng k van bàn dn. Mu s
däng k van bàn den theo quy djnh ti Phçl hic IV Nghj djnh so 30/2020/ND-CP
cUa ChInh phU.
b) Dang k van bàn dn b&ng H thng
B phn Van thu tip nhn van bàn và clang k vào H thng. Nu van bàn
den là van bàn giây, b phn Van thu thçrc hin so hóa van bàn den theo quy djnh
ti Ph lc I Nghj djnh so 30/2020/ND-CP cUa ChInh phU. B phn Van thu cp
nht vào H thông các tru&ng thông tin dâu vào cUa dU lieu quân l van bàn den
theo quy djnh ti Phân II Phii liic VI Nghj djnh sO 30/2020/ND-CP cUa ChInh phU.
Van bàn den ducic dãng k vào H thông phâi duqc in ra giây day dU các tru&ng
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thông tin theo mu s dläng k van bàn din, k nhn và dóng s d quân 1.
4. Van bàn mt duçc chuyn cho Chánh Van phông UBND tinh dàng k
riêng theo quy djnh cüa pháp 1ut ye bâo v bI mt Nba nithc.
Diu 21. TrInh, chuyn giao, xtr 1 van ban dn
1. Nguyen tc trInh, chuyn giao, xtr 1 van ban dn
Van bàn phãi duçc b phn Van thu trInh trong ngày, chm nht là trong
ngày lam vic tiêp theo den ngithi Co thâm quyên chi dao giài quyêt và chuyên
giao cho dan vj hotc cá nhân duçic giao xr l. Trumg hçip dã xác djnh rO dan vj
hoc cá nhân duçic giao xi:r l, b phn Van thu chuyên van bàn den dan vj, Ca
nhân xir l theo quy djnh cüa ca quan. Van bàn den có dâu chi các müc d khân
phãi duçic trInh và chuyên giao ngay sau khi nhn duçic. Vic chuyên giao van
bàn phãi bào dam chInh xác và giü bI mitt ni dung van bàn.
2. TrInh, chuyn giao, xtr 1 van ban giy
Bt phn Van thu trInh Chánh Van phOng UBND tinh; sau khi có kin
phân cong xir 1 ho.c sau khi CO ' kiên chi do giài quyêt cüa Chánh Van phOng
UBND tinh (hoc ngu1i duçic Chánh Van phOng UBND tinh phân công), van
bàn den duçic chuyên li cho Van thu dê dang k bô sung thông tin, chuyên cho
dan vj hoc cá nhân duçic giao giài quyêt. Khi chuyên giao van bàn giây den cho
các dan vj, Ca nhân, các dan vj, Ca nhân phái k nhn van bàn.
3. TrInh, chuyn giao, xfr 1 van bàn din tfr trên h thng
a) Buóc 1: B phin Van thu thçrc hin tip nhn, kim tra tInh xác thirc
ye nguOn gOc nai giri và s1r toàn vçn cUa van ban và thirc hin thu sau:
BO phn Van thu có trách nhim trIth, chuyn giao van bàn din ti:r
den (van ban din ti den và van ban giáy dd du'çic so hóa) tü tài khoàn Van thu
den tài khoàn Chánh Van phOng UBND tinh tren H thông phân mêm, thai gian
ngay trong ngày.
b) Buc 2: Chánh Van phOng UBND tinh giao van bàn din tü dn trén
H thông (bao gOm van bàn din tir den và van bàn giây dã duc Van thu so hOa
theo quy djnh) tâi các tài khoãn:
- Länh dao UBNID tinh, Lath dao Van phOng UBND tinh phii trách 11th
vrc d biêt, chi do, theo dOi;
- Truâng dan vj xü l chIth;
- Tru&ng don vj phi hqp;
Khi giao van bàn cho các dan vj d xir l, Chánh Van phOng UBND tinh
cp that các tru&ng thông tin sau:
- Dan vj xir l chInh (bit buc);
- Dan vj phi hçip (nk co);
- ' kin chi do (nu cn);
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- Th?yi hn giâi quy& (nu can).
c) Bithc 3: Chuyn giao van bàn tai các dan vj:
- Di vOi van bàn có ni dung không dung thm quy&n cüa UBND tinh,
Chü tjch UBND tinh, không dung chüc näng, thim vii cüa Van phông UBND
tinh, thI Trithng dan vj ducirc phân cong xir 1 chInh báo cáo Lãnh dao Van
phông UBND tinh dê lam các thu t%lc trã lai dan vj phát hành.
- Di vâi các van bàn dn không dung cht'rc näng, thrn quyn xir 1 cüa
các dan vj thI Truâng các dan vj báo cáo ngay vói Chánh Van phông UBND
tinh và chuyên trâ van bàn cho tài khoàn Chánh Van phông UBND tinh dê giao
lai cho dan vj khác (không chuyên trirc tiêp den các dan vj khac).
- Di vâi các van bàn thuc thm quyn, chirc näng, nhim vii cüa dan vj
xü l thl Tru&ng dan vj (hotc cap Phó duçrc Uy quyen) nghiên cüu ni dung van
bàn den thirc hin chuyên giao các van bàn den tài khoân các cá nhân trong dan
vj, trong do phân cong 01 cá nhân xir l chInh.
d) Buóc 4: Xü l van bàn duçc giao
- Trách thim cüa cá nhân duçic giao xr l chInh van bàn:
+ Báo cáo và chuyn trã iai van bàn cho tài khoán Tru&ng dan vj di vói
van bàn không dung chuc näng, thim vii duçic phân công; không tçr chuyên
trá van bàn den tài khoãn Chánh Van phOng UBND tinh và các tài khoán khác.
+ Báo cáo Tru&ng don vj, trInh Lãnh dto Van phOng UBND tinh k van
bàn yêu câu Ca quan, don vj phát hành van bàn den bô sung ho so theo quy djnh
dôi vâi van bàn thuOc chuc nang, nhim vi duçic phân Cong nhung ho so chua
day du, trInh không dung quy djnh.
±Báo cáo Tnthng dan vj, trInh Lath dao Van phOng UBND tinh k van bàn
lay kiên Ca quan, dan vj lien quan dôi vOi nhüng van bàn den can lay kiên.
+ Báo cáo Trithng dan vj, trInh Lãnh dao Van phOng UBND tinh, Lânh
dao UBND tinh to chüc cuc hp dê thông nhât ni dung dOi vâi truOng hçp can
lam rO ni dung truc khi trInh hoc trung hqp các co quan chuyên mon con có
kiên khác nhau, hoc van bàn quy phm pháp lut cO quy djnh khác nhau ye
nhftng van dê lan.
+ Chü trI, phi hçip vOi các dan vj, cá nhân thuc Van phOng UBND tinh
nghiên cüu van bàn, 1p phiêu trInh (theo mâu quy djnh), dir thào van bàn, xác
djnh, d met, dO khân (nêu co), trInh Truâng don vj phê duyt.
- Trách thim cüa các cá nhân ph& hçTp xü l van bàn:
+ Nghiên ciru, có kin phi hçip dy dü rO rang, báo dam thñ hn quy djnh.
+ Tham gia các cuOc h9p d xü l nhüng vn d cOn kin khác nhau
hoc lam rô nOi dung trithc khi trInh theo yêu câu cüa don vj chü trI và sir phân
cOng cüa Trithng dan vi.
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+ Di vâi nhüng van bàn, h so dn có ni dung cn phâi báo cáo xin
kiên giao ban LAnh dao UBND tinh, giao ban Thu&ng trirc Tinh üy, cá nhân
thirc hin 1p phiêu trInh, phôi hqp vâi Phàng Tong hçp (VP2) dê dir thào thông
tin giao ban.
+ Déd vói nhtthg h so van bàn dn không phài tham mini ban hành van
bàn di, Ca nhân thirc hin báo cáo ni dung vâi Truâng don vj Va Lãnh dao Van
phông UBND tinh phii trách va thirc hin lini ho so (lixu trirc tiêp vào ho so cong
vic trên H thông và VàO co sâ dU 1iu quãn 1 van bàn trên may tInh cá nhan).
- Khi tao h so xi 1 cong vic:
+ Trong qua trInh khâi tao h so din t1r trInh k s& Ca nhân thirc hin sp
xêp tài 1iu trong ho so theo ding thu tir và ch ju trách nhim xác djnh rO trong
ho so miic van bàn dInh kern: van bàn trInh k sO, tài 1iu có phát hành, tài 1iu
không phát hành kern theo van bàn k so.
+ V viêc xin kin (nu can): sau khi hoán thành khâi tao h so van ban
din tir trInh k so, nêu can xin kiên, cá nhân chuyên ho so trên H thông tâi
tài khoàn các thành phân Co lien quan dê lay kiên. Ca nhân duqc xin kiên có
trách nhim cho kiên vào m1ic kiên giãi quyêt hoc k sO trên Phiêu trInh sau
do chuyên trà iai ho so cho Ca nhân khi tao.
+ Ca nhân trInh h so van bàn din tir (dã hoàn thành ly kin, hoc h
so cá nhân xü l tr1rc tuyên) tü tài khoàn cá nhân tói tài khoàn cüa Tru&ng don
vj dê k ban hành hoc k vào phiêu trInh và chuyên den Lânh dao Van phông
UBND tinh phii trách trên H thông dê xem xét, k sO (k nháy) trInh Lânh dao
UBND tinh k duyt, cho phát hành. Tru?mg hçip ho so bj trã lai do không dtt
yêu câu, Ca nhân CO trách nhim tiêp thu, chinh süa, c.p nht và trInh iai.
d) Buóc 5: Trung don vj xi:r 1 van bàn
- Trueing hqp dr thào van bàn không dat yêu cu: Trao di vâi cá nhân
duc giao chü tn son tháo dé thông nhât, hoàn thin 'ai ni dung (nêu cO).
TruOng hçip không dông hoc khong thông nhat vói tie xuât cüa Ca nhân duzçc
giao chü trI xü l van bàn thI ghi kiên vào phiêu trInh tie trInh Lânh dao Van
phOng UBND tinh xem xét, quyét djnh.
- Tnr&ng hqp dir thào van bàn dat yêu cu: K ban hành theo thm quyn
hock so vao phiêu trInh dOi vói van bàn diing thâm quyên, dung thu tiic, day
dü ho so tie trInh Lânh dao Van phOng UBND tinh.
e) Buóc 6: Lânh dao Van phOng UBND tinh xir 1 van bàn
- Tnrng hp dir thão van bàn không dat yêu cu: Yêu cu cá nhân duqc
phân cOng xu l chInh giài trInh trirc tiêp dOi vói nhüiig van tie chua rô rang
trong ho so trInh. Chuyén trà lai hO so cho cá nhân xir 1 chinh nêu dir thào van
bàn khOng dat yêu câu.
- Tnung hqp dr thão van bàn dat yêu cu:
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+ Di vâi van bàn cüa UBND tinh ban hành: thrc hin k s trên phiu
trInh và k duyt vào dir thão van bàn; ghi kiên giâi quyêt và chuyên ti tài
khoàn Lãnh dto UBND tinh ph%1 trách lTnh virc xét duyt k so, cho phát hành.
+ Di vâi van bàn do Van phông UBND tinh phát hành: k9 s' và nh.t trI
phát hânh ho so van bàn trên H thông (chuyén trã ho so cho chuyên viên khâi
tao dê kiêm tra lai lan cuôi truOc khi chuyên b phn Van this phát hành).
g) Buâc 7: Länh dao UBND tinh xi:r l van bàn
- Truàrng hçip dr thào van bàn chisa rO rang hoc không dat yêu cu: Yêu
câu Lânh dao Van phông UBND tinh hoc cá nhân khâi tao ho so den giãi trInh
trirc tiêp dôi vâi nMng van dê chua rO rang trong ho so trInh k) sO. Chuyên trá lai
ho so vAn bàn diên tü cho cá nhân khi tao nêu dir thào van bàn, ho so trInh
không dat yêu câu.
- Trumg hqp dir thão van ban dat yêu cu: Phê duyt vào phiu trInh và
k so, cho phát hành (chuyên trà ho so cho các nhân khâi tao dé kiêm tra lai lan
cuOi truâc khi chuyên b phn Van this phát hành).
h) Buâc 8: Kim tra, rà soát h so, van bàn din tü truâc khi chuyn b
phn Van this phát hành
Sau khi h so van bàn din tCr dâ duqc LAnh dao UBND tinh, Lãnh dao
Van phông UBND tinh, Trithng don vj duyt, k sO cho phát hành, cá nhân khâi
tao ho so kiêm tra, rà soát lai ni dung, the thirc và k5 thut trInh bay van bàn
din tir; kiêm tra các tài lieu phát hành kern theo van bàn din tir. Nêu van bàn
và ho so darn bào dung quy djnh, cá nhân chuyên ho so cho b phn Van thu
phát hành; nêu phát hin sai sot, cá nhân chü trI soan tháo trçrc tiêp báo cáo
Trithng don vj, Lath dao Van phOng UBND tinh, Lãnh dao UBND tinh phii
trách xin hüy ho so và trInh k lai.
i) Buc 9: Phát hành van bàn diên tü
B phn Van thu thirc hin phát hành van bàn theo quy djnh tai Miic 1
Chuong III Nghj djnh so 30/2020/ND- CP cUa ChInh phü và các van bàn khác
có lien quan.
Diu 22. Giãi quyt và theo döi, don dc vic giãi quyt vAn ban dn
1. Chánh VAn phOng và các Phó Chánh VAn phOng UBND tinh có trách
nhim chi dao giài quyêt kjp thai van bàn den; Tris&ng các don vj Co trách
nhim theo dOi, dOn dOc, cp nht vic xir 1, giài quyêt van bàn den thuc
thim v1i cüa don vj rnInh phii trách, kjp th?yi cp that thông tin phiic vli Cong
tác giao ban, chi dao xir l, giãi quyet cüa UBND tinh, Chü tjch UBNT tinh.
2. Khi nhn duçic van bàn dn, don vj hoc cá nhân có trách nhirn nghien
ciru, giãi quyêt vAn bàn den theo thai han quy djnh. Nhüng van bàn den cO dâu
chi các müc d khân hoc giãi quyet thU tiic hành chInh phãi duqc giãi quyêt ngay.
3. Tru?ing hçp van bàn dn khOng có yeu cu v thai han giâi quyt thI
thi han giãi quyêt vAn bàn dO do Chánh Van phOng UBND tinh quyêt djnh.
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Miic 4
SÃO VAN BÀN
I3iu 23. Các hlnh thü'c sao van ban
Thirc hin theo quy djnh ti Diu 25 Nghj djnh s 30/2020/ND-CP cUa
ChInh phU.
Diu 24. Thâm quyn sao van ban
1. Chánh Van phông UBND tinh quy& djnh vic sao van bàn do
Van phông UBND tinh ban hành, van bàn do các cci quan, to chirc khác giri den
và üy quyên cho các Phó Chánh Van phông thirc hin k bàn sao van bàn thuc
1mb v1rc phii trách.
2. Vic sao, ch%ip tài 1iu, vt chüa bI mt Nhà nuc duçic thirc hin theo
quy djnh cüa pháp luat ye bâo v bI mt Nhà nithc.

Miic 5
QUAN ST DVNG CON DAU vA THIET B L!XU KHOA B! MIT
TRONG CONG TAC VAN THu
.A
A
.A
Dieu 25. Quan ly con dau, thiet b! liru khoa bi mit
1. Ngu?i dung du dan vj có trách nhim giao cho b ph.n Van thu dan
vj quàn 1, sir diving con dâu, thiêt bj lixu khóa bI m.t cüa ca quan theo quy djnh.
.

A

2. BO phn Van thu dan vj có trách nhim
a) Bào quàn an toàn, sü diing con du, thit bj urn khóa bI mt cüa dan vj
t.i trii sâ Ca quan.
b) Chi giao con d.u, thi& bj luu khóa bI mt cüa dan vj cho nguñ khác
khi duçic phép bang van bàn cüa ngui có thâm quyên. Vic bàn giao con dâu,
thiêt bj luu khóa bI mt cüa don vj phãi dugc 1p biên bàn.
c) Phãi trirc tip dóng d.u, k s vào van bàn do don vj ban hành và bàn
sao van bàn.
d) Chi duçic dóng du, k s cüa Ca quan vào van bàn dã có chti k cüa
nguYi có thâm quyên và bàn sao van bàn do dan vj trirc tiêp thrc hin.
3. Ca nhân có trách nhim t1r bào quàn an toàn thit bj hxu khóa bI mt và
khóa bI mat dã duoc cap (chQ k so cüa cá nhân).
A

A

Dieu 26. Sir diing con dau, thiet b! itru khoa hi mit
1. Sfr dung con du
a) Bô phn Van thu phài tr tay dóng du vào các van bàn do don vj phát
hành. Chi dóng dâu vào các van bàn khi các van bàn dung hInh thrc, the thrc và
có chü k cüa ngui có thâm quyên dã duc phép duyt phát hành.
b) D.0 dóng phài rô rang, ngay ng&n, dung chiu và dung dung mrc du
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màu do theo quy djnh.
c) Khi dóng du len chü k, du dóng phãi trüm len khoàng 1/3 (met phtn
ba) chü k ye phIa ben trái.
d) Các van bàn ban hành kern theo van bàn chinh hoc ph%i 1iic: du duçic
dóng len trang dâu, tram mt phân ten co quan, to chirc hoc tiêu dé phii 1ic.
d) Vic dóng d.0 treo, du giáp lai, dóng du ni trên van bàn gity do
ngui dung dâu co quan, to chüc quy djnh.
e) Du giáp lai dugc dóng vào khoàng giüa mép phài cUa van bàn hoc
phii liic van bàn, trUm len mOt phân các th giây; rni dâu dóng tôi da 05 (näm) ti
van bàn.
g) Không duçic dóng du trong các trumg hçip sau:
- Dóng du vào giy không có ni dung;
- Dóng du truc khi k;
- Dóng du len các van bàn có chft k cüa ngui không có thrn quyn.
2. Sfr diing thit bj hru khóa bI mt
Thit bj luu khóa bI rn.t cUa Co quan duçic s1r diing d k s các van ban
din ti'r do UBND tinh, Van phOng UBND tinh, don vj ban hành và bàn sao tir
van bàn giây sang van bàn din t1r.
B phn Vänthij có trách thim sü diing, bào quàn theo quy djnh cüa
pháp lut và quy chê cüa co quan ye quàn 1, sir dçing chü k sO trong vic trao
dôi a si:r diing van bàn din tir.
Chu'ong II
CONG TAC LUU TR1
Mic 1
LiP HO sc vA NOP LUU HO S, TAI LIEU VAO LUAU TRtJ C QUAN
A

A

Dieu 27. L3p danh miic ho so'
1. Du näm (thang 01, 02 hang näm), cá nhân duçic phân cOng theo dôi
linh virc Cong tác có trách nhim 1p dir kin danh m1ic h so s hInh thành trong
qua trInh giài quyt cOng vic cUa linh vçrc do.
2. Truâng các don vj tng hçip, 1p danh miic dir kin h so cüa don vj
mInh, gri v PhOng Hành chInh - Quân trj d tng hqp chung trInh Chánh Van
phOng UBND tinh quy& djnh vic ban hành d%r kin danh miic h so cüa UBND
tinh, cUa Van phOng UBND tinh.
3. Danh m1ic dij kin h so duc ban hành vão du näm và gui các don vj,
cá nhân lien quan lam can cü d 1p h so. Mu Danh mic h so duc thirc hin
theo quy djnh ti Ph lic V Nghj djnh s 30/2020/ND-CP cüa ChInh phü.
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A

.A
Dieu
28. Lip ho so
A

A

A

1. Yeu cau
a) Phân ánh dung chirc näng, nhim v11 cüa don vj, Co quan, t chüc.
b) Các van bàn, tài 1iu trong mt h so phãi có sir lien quan chat ch vOi
nhau và phãn ánh dung trInh t1r din biên cüa sir vic hotc trInh t1r giái quyêt
cong vic.
2.M&hsor
a) Ca nhân duçc giao thim vi1 giài quyt cong vic có trách nhim ma
ho so theo danh miic ho so hoc theo kê hoch cong tác.
b) Cp nht nhCtng thông tin ban du v h so theo danh mi1c h so dA ban hành.
c) Tnzng hçip các h so không có trong danh mvc h so, cá nhân dugc
giao nhim vi giãi quyêt Cong vic tir xác djnh các thông tin: tiêu de ho so,
và k hiu ho so, thai hn bào quân ho so, ngu?i ltp ho so và thai gian bat dâu.

so

3. Thu thp, cp nht van ban, tài 1iu vào h so'
Ca nhân dixoc giao nhim vçi có trách nhim thu thp, cp nht tt cà van
hInh thành trong qua trInh theo dOi, giài quyêt cOng vic vào ho so
bàn, tài
bâo dam sir toàn vçn, day ãü
phim, ãnh, ghi am (nêu
dà m&, bao gOm tài
cüa ho so, tránh bj that lc.
lieu

co)

lieu

4. Kt thüc h so
a) H so duçc kt thüc khi cOng vic dà giài quyt xong.
có
toàn b van bàn, tài
b) Ngizñ 1p h so có trách thim: Rà soát
thyi htn bào
ra khOi h so bàn trüng, bàn nháp; xác djnh
trong ho so;
quãn cUa ho so; chinh sua tiêu d, s và k hiu h so cho phü hçip; hoàn thin,
kt thüc ho so.
lieu

lai

loai

iai

h
c) Di vâi h so giy: Nguai 1p h so th%rc hin dánh s t di
có thôi hn bào quân tii 05 nàm trâ len và vi& mic 1iic van bàn di vói ho so có
tt cà h so.
thai hn bâo quàn vinh vin; vi& chung tr k& thUc di
vai

vai

d) DiM vói h so din tu: Nguai duçic giao nghiên cüu, tham mmi x1r i,
giài quyêt cong vic phài 1p ho so v cOng vic do và Co trách nhim cp nht,
b sung các van bàn, tài 1iu CO lien quan dn ni dung cong vic duçic giao xir
l vào ho so duqc 1p trên H thng và suu tam, bô sung các thông tin cOn thiêu
vào h so d. Vic biên mçlc van bàn trong h so duçic thiic hin bang chüc
nang cüa H thng.
bang giy (khong s hóa
DiM vâi h so din tü' cO kern theo các tài
kh giy rng,
k thut, bàn
duçic hoc chisa s hóa ducic) nhu: các bàn
din tir cUa h so do ra
các biu, bang bang giy kh iOn... thI in, sao các tài
trên thành ho so bang giây hoàn
giy, k, dóng dâu và luu cüng các tài
chinh và bào quãn, np luu theo quy djnh.
lieu

ye

ye

lieu

lieu
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Diu 29. Np itru h1 s(r, tài 1iu vào Liru trir cr quan
1. H so', tài 1iu nop luu vào Lixu trü cci quan phãi dü thành phn, dung
thai han và thirc hin theo trInh t%r, thu tVc quy djnh.
2. Th?ñ han np lixu h so, tài 1iu vào Lixu trC cci quan
drng cci bàn: trong thai han 03 (ba) tháng k
a) Di vâi h so, tài 1iu
ti'r ngày cong trInh duçic quyêt toán.
h so, tài 1iu khác: trong th?yi han 01 (met) näm k tir ngày
b) Di
cong vic kêt thüc.
xay

vol

3. ThU tuc np kru
a) Di vOi h so giy
Khi np lixu tài 1iu phài 1p 02 (hai) bàn "Miic liic h so, tài 1iu np luu"
và 02 (hai) bàn "Biên bàn giao then ho so, tài 1iu" theo mâu tai Phii 1c V ban
30/2020/ND-CP cUa ChInh phU. Don vj, cá nhân
hành kern theo Nghj djnh
np km tài 1iu và Luu trtt cci quan gii mi l°ai 01 (met) bàn.
b) Di vOi h so din tU
so

Ca nhân duçic giao thim v11 giài quyt cong vic và 1p h so thirc hin
np hru ho so din tU vào Luu tri co quan trên H thông.
Trung tam Tin h9c - Cong báo có trách thim phi hçip cUng Lixu trü co
quan kiêm tra, nhn ho so din tU theo danh mvc cUa tiirng khôi cong vic (hoc
ha tang và k thut, cong
tmg lTnh virc cOng tác cUa các don vj; chuân bj
ngh dê tiêp nhn, luu trtr ho so; dim ho so chê d quàn 1 ho so luu trr din
ti'r trên H thông và dam bào an toàn mi mt trong qua trInh kru trü và phc
vi nghiên ci'ru, sU dung.
A
A
.A
IEheu 30. Trach nhiçm lip ho so' va n9p liru ho so', tai hçu vao Liru trir
co' quan
1. Chánh Van phông UBND tinh có trách nhim chi dao, kim tra vic 1p
ho so và np luu ho so, tài 1iu vào Lixu trcr co quan.
ye

ye

ye

A

A

A

A

-

2. Trách thim cUa TruOng phông Hành chInh - Quàn trj
a) Tharn mini cho Chánh Van phông UBND tinh trong vic chi dao, kirn
tra, huOng dan vic 1p ho so và np luu ho so, tài 1iu vào Lixu trü co quan dôi
vOi các phông, ban, trung tam trirc thuc.
b) T chüc thirc hin vic than h so cUa các don vi và cá nhân giao np
ho so vào Luu trü tai cci quan. Lp danh miic ho so có giá trj ljch sU, tham mini
cho Chánh Van phàng UBND tinh trong vic quyêt djnh giao np ho so ljch sU
Luu trU ljch sU cUa tinh.
ye

3. Trách nhim cUa các don vj
a) TruOng don vj chju trách nhim trithc Chánh Van phông UBNID tinh v
vic ltp ho so, bào quân và np km hO so, tài 1iu cUa don vj mInh vào Lixu tnt
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co quan.
b) Trong qua trInh theo dôi, giâi quy& cong vic, micá nhân phài 1p h
luqng, thành phân, ni dung tài 1iu
so ye cong vic va chju trách nhim ye
trong ho so; bào dam yêu câu, chat lucmg cüa ho so theo quy djnh truâc khi np
liiu vào Luu trft co quan.
so

c) Dan vi và Ca nhân trong co quan có trách nhim np lu'u nhüng h so,
tài 1iu duc xác djnh th?iñ hn bão quãn tr 05 (näm) näm trâ len vào Luu trCr co quan.
d) Trung hçip don vj hoc cá nhân có nhu cu giü lai h so, tài 1iu dã
den han np km dê phiic v cong vic thI phãi duçic Chánh Van phông UBND
tinh dông bang van ban và phãi 1p danh mJ1c ho so, tài 1iu giü 'aj gui LmT trü
co quan. Thñ han giU lai ho so, tài 1iu cüa don vj, Ca nhân không qua 02 (hai)
nàm kê ti'r ngày den han np luu.
d) Cong chüc, viên chüc lam cong tác van thu, luu trü Co quan có trách
nhim hrncng dan các don vi thirc hin vic ltp ho so cong vic và giao np ho
so, tài 1iu vào Luu trtr Co quan theo dñng quy djnh cüa nhà nuâc.
Trung tam Tin hçc - Cong báo cn Cu VâO danh m11c ho so cüa CO quan,
hung dan, don dôc các cá nhân duqc giao nhim viii giài quyêt cong vic np
djnh dng khác vâo Luu trü co quan luu trên
luu tài 1iu din tir và cac tài
h thông và thiêt bj k5 thut cong ngh; kiêm tra, tiêp nhn ho so, dua ho so ye
Ché d quân 1 "Ho so kru tr1t din tir" trong H thông.
lieu

Mic 2
CONG TAC THU THIP, BO SUNG TAI LIEU
A

A

A

S

A

•

9

S

A

Dieu 31. Thu thip ho so', tai liçu va chinh ly tai hçu
1. Htng näm cOng chüc, viên chirc lam cong tác van thu, luu frEt có thim
dã den han np vào kho km frEt cüa co quan và Luu
viii thu thp ho so, tài
và thrc hin nhitng nhim vii sau:
tr1t ljch sir tinh (neu
lieu

co)

a) Lp k hoach thu thp h so, tài

lieu.

b) Phi hçip vói các don vj xác djnh nhüng lOai h so, tâi
Luu trü co quan.

lieu

cn np vao

c) Chun bj kho và các phuang tin bào quân d tip nhn h so, tài 1iu
chung cUa co quan dê vic tra ciru duçc dê dàng
và h thông hóa khOi tài
thun
lieu

ion.

d) Phi hçip cüng Trung tam Tin hçc - Cong báo tip nhn h so din tü
np km vào Lizu trit co quan (trén h thông luu trtt din tir).
2. Can b, cOng chüc, vién chüc truâc khi nghi him, thôi vic hay chuyn
cong tác khác dêu phái bàn giao 'ai ho so, tâi 1iu cho Co quan hoc ngui kê
riêng hoc mang
nhim, không duçic giü ho so, tài 1iu cUa co quan lam tài
sang co quan, to chüc khác.
lieu
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3. H so, tài 1iu cüa cci quan phâi duçc chinh 19 hoàn chinh và bâo quân
trong kho km trü Co quan.
4. Vic xác djnh giá trj tài 1iu, th?yi gian bão quãn, hu9 tài 1iu h& giá trj
duçc thirc hin theo quy djnh ti Diêu 18 và khoãn 2, 3, 4, 5 Diêu 28 Lust
Luutrünäm 2011.
Miic 3
BAO QUAN, TO CHC SU DVNG TA! LIEU LU1J TRU'
Diu 32. Bão quail h so, tài 1iu lu'u trü
1. H so, tâi 1iu chua dn hn np vào luu trtr Co quan do các can b,
cong chi'rc, viên chüc tir bão quân và dam bão an toàn cho các ho so, tài 1iu.
2. H so, tài 1iu dn hn luu trtt phãi duqc giao np vào lu'u trcr co quan
và tp trung báo quãn trong kho luu trct cüa co quan.
3. Chánh Van phông UBND tinh có trách nhim chi do thçrc hin các
quy djnh ye bão quãn tài 1iu km tr1t.
4. Cong chi'rc, viên chi'rc lam cong tác van thu, kru trü co quan có trách
nhim b trI, sp xêp khoa hçc tài 1iu luu tr; h so, tài 1iu trong kho d trong
hp hoc trong cap, dan nhân có ghi dy dü thông tin theo quy djnh; thuing
xuyên kiêm tra tài 1iu trong kho d nm duçic sé, luçmg, cht luvng tài 1iu km
trU. Báo cáo kjp thri vói Trumg phông Hánh chInh - Quân trj v tInh hInh tài
1iu và kho 1uu tri. D xuât thirc hin các 1'rng diing khoa hçc vào quãn 19 và
phiic v11 tra cüu, dOng thôi báo cáo vâi ngui quán 19 trirc tiêp d có bin pháp
dê xuât thrc hin vic khir tthng kho tài 1iu, dam bão tuM th9 và tInh trng 4t
19 cüa tài 1iu trong kho.
Diu 33. Di ttrçrng và thu tçic khai thác, sir ding tài Iiu itru trfr
1. Tt C Cong chirc, viên chirc trong, ngoài co quan và mçi Ca nhân du
duçic khai thác, sir ding tài 1iu luu trir vi mvc dIch cOng vi và thu CâU riêng
chInh dáng.
2. Cong chi'rc, viên chirc ngoài co quan nghien cuu tài 1iu vi mic dIch
cong v11 phãi có giây giói thiu ghi rô miic dIch nghiên CU tài 1iu và phâi dugc
Chánh Van phông UBND tinh hoc Tnrirng phông Hành chInh - Quãn trj dông 9.
3. Ca nhân khai thác, sir diing tài lieu lu'u trtt vi miic dIch riêng phãi CO
don xin si:r diing tài 1iu, can cithc cOng dan hoc H chiu và phâi ducic Chánh
Van phOng UBND tinh hoc Truâng phOng Hánh chInh - Quãn trj dông 9.
4. Ngithi khai thác, sir dung tài 1iu phai thirc hin nghiêm chinh quy djth
ye sir dung tài 1iu, không dirçic tir 9 sao, chp ânh tài 1iu, dir 1iu trén may tInh
và thông tin trong cong cii tra ciru khi chua duçc phép.
5. Cong chirc, viên ChirC lam cOng tác van thu, luu trir co quan 1p s
däng k9 sir diing tài 1iu d quãn 19 tài 1iu và phiic vçi khai thác tài 1iu.
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Chtro'ng IV
TO CHC THVC HIN
Diu 34. Kinh phi cho cong tác van thir, liru trfr
1. Kinh phi cho Cong tác van thu, lixu trü cüa co quan duc b trI trong
dçr toán ngân sách Nhà nuâc hang näm.
2. Kinh phi cho cong tác van thu, km trr duqc sü diving vào các Cong vic
a) Mua sam, nâng cp h thng, h tng k5 thut, trang thit bj, 4t tix
tiêu hao ph%ic vi cong tác van thu, lint trü.
b) Bão dam thông tin lien lc, chuyn phát van bàn, s hóa van bàn,
tài lieu; thu thp, chinh l sap xêp ho sci, tài 1iu, khôi phc, bâo hiêm tài 1iu,
khü trüng tài lieu và các cOng vic có lien quan.
c) Nghiên ci'ru, lmg diing khoa h9c và chuyn giao cOng ngh trong
cong tác van this, lint tnt.
d) Các hot dng khác phiic v11 cOng tác van this, h.ru trtr.
Diu 35. Khen thir&ng và xtr 1 vi phm
1. Tp th, cá nhân có thành tIch xut s&c trong cong tác van this, lint trCt
và thirc hin tot Quy chê nay duqc khen thtthng theo quy djnh.
2. Tp th, cá nhân vi phm Quy ch nay và các quy djnh khác cüa pháp
lut ye cong tác van this, luu trU thy theo tInh chat, mirc d vi phm ma xir 1
kS' lut, xü pht vi phtm hành chInh hoc truy ciru trách nhim hInh sir theo
quy djnh cüa pháp lust.
Diu 36. Diu khoãn thi hành
1. Tru&ng phông Hành chInh - Quàn trj có trách nhim hung dan,
kiêm tra don dOe vic thirc hin Quy chê nay. Tong hçp kêt qua báo cáo
Chánh Van phông UBND tinh theo quy djnh.
2. Truâng các don vj có trách nhim ph bin, quán trit Quy ch nay
den tmg cOng chüc, viên chüc trong don vj mInh d thirc hin.
3. Trong qua trInh thrc hin, nu phát sinh vung mc cn diu chinh,
sira dôi, bô sung, Trueing các don vj tp trung kiên cUa don vj mInh và
phán ánh bang van bàn ye Phông Hành chInh - Quân trj dê tOng hçip, báo cáo
Chánh Van phông UBND tinh dê xem xét, diêu chinh, sira dOi, bô sung cho
phü hcjp.I.

