
U BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
HUYN DAN PHI1qNG Dc Ip  - Tir do - Hinh phñc 

S& 2O /KH-UBND Dan Phwcrng, ngày  413  tháng 01 nám 2021 

KE HOACH 

Cong tác van thu', lu'u trIl. näm 2021 

Thrc hin Lu.t Luu trQ s 01/201 1/QH 13 ngày 11/11/20 11; Nghj djnh s 

30/2020/ND-CP ngày 05/3/2020 cüa ChInh phü v cong tác van thu; 

Can cü K hoch s 243/KH-UBND ngày 18/12/2020 cüa UBND thành 

ph v Cong tác Van thix, lu'u trit näm 2021, UBND huyn Dan Phucmg ban hành 

K hoch thc hin cong tác väthhu, lu'u tr näm 2021 nhix sau: 

I. MUC IMCH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

- Tip tiic nâng cao hiu qua quán 1 nhà nuc v cong tác vn thu, luu tr; 

phát huy giá trj cüa tài 1iu 1uu tr& trong hoit dng cüa các co quan, t6 chirc trên 
dja bàn Huyn; 

- Nâng cao trách nhim cüa nguñ diirng du co quan, t ChüC; trách nhim 

cüa cong chirc, viên chirc tfong vic chinh 1 tài 1iu tn d9ng, 1p h so và ntp 
liru h so, tài 1iu vào Lu'u trt co quan; d.y mnh irng ding cong ngh thông tin 

trong cong tác van thu, quán 1 tài lieu din ti:r; 

- Quân l tMng nht, bão quán an toàn và t chirc, sir diving CO hiu qua 
tài lieu luu trQ hInh thành trong qua trInh hoat dng cüa CáC co quan, don vj; 

- Dim cong tác van thu, luu trQ cüa các co quan, don vi di vào n np, 

khoa h9C, thing quy dnh cüa pháp 1ut nhrn nâng cao chAt luçing, hiu qua 

giâi quyt cong vic, dáp img yêu cAu cOng tác câi cách hành chInh hin nay. 

2. Yêu câu 

- Thu trumg các Co quan, don v; Chü tjch UBND các xâ, thj trAn (sau 
day gçi tAt là co quan, don vj) can cü K hoach cüa Huyn trin khai thirc hin 

hiu qua cong tác van thir, lu'u trtt cho phà hçp vOi tInh hInh thirc tê cüa Co 

quan, don vj; 

- Dua ni dung thirc hin các quy djnh v cOng tác van thir, Iuu trü và 
Chinh 1 tài 1iu tn dong thành mt trong CáC tiêu chI dánh giá mIrc d hoàn 
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thành nhim v11 duçc giao di vó'i cong chrc, viên chirc; dánh giá thi dua 
hang näm d& vói tp th, cá nhân. 

II. NQI DUNG 

1. Nhim vii thu*ng xuyên 

1.1. Quãn 1, chi do, hurng dn cong tác van thu, Itru trü' 

a) Tuyên truyn, ph bin pháp 1ut v cong tác van thu, luu trü 

Tip tiic tuyên truyn, ph bin các quy djnh cüa pháp 1ut v cong tác 

van thu, luu tri nhu: các van bàn huâng dn cña ngành, cüa Thành ph& cüa 

Huyn v cong tác van thu, luu trü dn các Co quan, don vi thuc phm vi 
quàn 1 btng nhiu hInh thirc nhir: qua các phrong tin thông tin báo, dài, 

cng thông tin din t1r Huyn, hi ngh tp hun, trin khai so kt, tng k&. 

b) Xây dirng, ban hành van ban quãn 1,2, hrnrng dn nghip vii v cong tác 

van thix, km tr& 

- PhOng Ni vi: Xây drng, ban hành các van bàn hixó'ng dn chi do v 

cOng tác van thu, km tr& phü hçp vi quy dnh hin hành. 

- Các co quan, don vj: tp trung rà soát, sira di b sung, ban hành các 

van bàn mâi theo quy djnh hin hành và phü hgp vâi tInh hInh th?c tê cUa co 

quail, don vj nhu: K hoch cong tác van thu, liiu tr; Quy ch cong tác van thu, 

luu trt; Danh mitc h so cüa co quan, don vj; Bang thai hn bão quãn h so, tài 

1iu hInh thành ph bin trong hoat dng cüa các co quan, don vj; Danh mic 

thành phn tài 1iu np km vâo Luu trC ljch s1r. 

* Thri gian hoàn thành trong Qu I nàm 2021. 

c) Cong tác tp hun, bi di.rmg nghip vii 

To chüc tp hun nghip vii chuyên sâu v cOng tác van thu, km trü phii 

hçip vfd tüng di tuçYng cOng chirc, viên chirc tir cp Huyn dn c.p xà, trong do 

tp trung vào các ni dung: Quân 1 van bàn din ti:r, 1p h so din tir và giao 

np h so din t1r vào Luu trit co quan, Luu trü Ijch sir; quàn 12,  sir diing con du 

và thit bj km khóa bI mit. 

- Phông Ni vii xây drng k ho.ch, chuong trinh t.p hun, m 1rp tp hun 

bM duOng nghip v11 cOng tác van thu, luii trü cho Lành dio,công chirc, viên chirc 
lam cong tác van thu, luu trcr tai  CáC co quan, don vj, UBND các xã, thj trn. Phi 
hqp v&i Chi cic Van thu lixu tri thuc S Ni vii xây dirng ni dung, chuong 
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trInh tp hu.n; gài k hotch, nii dung tp hun v S& Ni vii (qua Chi ciic 

Van thu - Luu trU) d theo dOi, hurng dn tnrâc khi th chü'c tp hun; 

- Các co quan, don vj rà soát và cü cong chirc, viên chi'rc lam cong tác 
van thu, km trü chua dam bào tiêu chun tham gia các Rip dào tao,  bi dirng 
d dáp i'rng yêu c.0 cong vic. 

* Thii gian hoàn thành trong qu 111/2021. 

d) Kim tra vic thirc hin các quy djnh cüa pháp 1ut v van thu, km trC 

Dy manh  cOng tác kim tra cong tác van thu, luu trtr di vâi các Co quan, 

don vi trén dja bàn Huyn, trong do tp trung vào các nOi  dung: 

+ Thrc hin hoat dng nghip vi van thu: Vic soan  tháo và ban hành 

van bàn, quàn 1 van bàn, 1p h so va giao np h so, tài lieu vào Lixu trQ co 

quan, quãn 1 và sr diing thit bj hiu khóa bI m.t; 

+ Thrc hin hoat dng nghip vi itru trü: Thu thp, chinh l, xác djnh giá 

tn tài 1iu lixu trct; bão v, bâo quãn an toàn tài 1iu luu trtt; t chirc sü ding tài 

lieu km trt, s hóa tài lieu luu trtr. 

- Phông Ni vi: 

+ Thiic hin kim tra, hung dn các quy djnh cüa pháp 1utt v Cong tác 
van thix, lu'u tnt di vi CáC co quan, don vj trên dja bàn huyn trong do tp 

trung vào CáC ni dung: kim tra vic thic hin K hoach s 251/KH-UBNID 

ngày 25/12/20 17 cua UBND thành ph Ha Ni v thrc hin Chi thj s 35/CT-TTg 

ngày 07/9/2017 cüa Thu ttxóng Chinh phü v tang cu0ng cong tác 1p h so và giao 

np h so, tài 1iu vào Luu trü Co quan, Luu tr& ljch siir; vic trin khai thxc hin 

Nghj djnh sO 30/2020/ND-CP cua ChInh Phü và Quyêt djnh sé, 12/2020/QD-

UBND cüa UBND Thành ph; 

+ Thirc hin cOng tác thanh tra khi Co du hiu vi phm trong 1mb Virc Vfl 

thu, km tr; 

+ Xây dmg K hoach tir kim tra và tin hành kim tra It nht 30% don vj 

truc thuc (nu có). 

- Các co quan, don vi:  Phi hgp vOi doàn kim tra cüa UBND huyn dam 

bão cong tác kim tra có cht luçing và hiu qua. 

* Thai gian hoàn thành trong qu IV/202 1. 

1.2. Thiic hin host dng nghip viii van thir, mu trfi' 

a) Thirc hin hoat dng nghip vit van thu 
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- Các ca quan, dan vj thixc hin vic quãn 1 van bàn di, van bàn dn theo 

quy djnh và trin khai sr diing phn mm quán 1 van bàn di, van bàn dn; 

- Cong chirc, viên chi'rc ti các Ca quan sr dung thu din tr phiic vii 

cong vic; 

- Các co quan, dun vj trin khai và duy trI h thng ming ni bO,  h 

thng thu din ti:r phic vii cho vic trao di, chia sé thông tin ni b bão dam 

nhanh chóng, thutn tin, an toàn và hiu qua; 

- Các ca quan, dun vj trin khai thirc hin tip nhn, xi:r 1, phát hành va 

quàn 1 van bàn, 1p và km trt h scr din tü; sir dirng chU' k s dam bão yêu 

cu bào m.t thông tin. 

b) Thirc hin hott dng nghip v1i lu'u trtt 

- Rà soát thijc trng và thirc hin chinh 1 tâi 1iu tn d9ng t1r nàrn 2015 tth 

ye tru&c; 

- Giao np tài 1iu vào Luu tr€ cc quail, Luu trC 1ch s1r; ti chirc hüy 

tài 1iu ht giá trj theo quy djnh; 

- Dey minh 1mg diing cong ngh thông tin vào cOng tác van thu, liru tri: 

du ti.r, nâng cp trang thit bj, xây dimg ca si dU 1iu hru trtt, s hóa tài 1iu; 

trin khai thrc hin vic quân 1 tài 1iu luu trü din t1r theo quy djnh. 

* Thai gian hoàn thành qu IV/202 1. 

1.3. Cong tác siru tm tài 1iu Iu'u trfr qu, hiêm 

- Phi hap vOi Chi cuc Van thu lu'u tri thuc S& Ni vu tO chlrc thâm tra, 

xác minh ngun gc tài 1iu km trQ qu, him; hoàn thin h sa trInh UBND 

Thành ph cong nh.n tài 1iu km trü qu, hiêm (dçit 6); 

- Phi hgp v&i Sà Ni vi huông dn UBND các xâ, thj trân, cá nhân, 

gia dInh, dông h9 v phtrang pháp, k thut bão quãn an toàn tài 1iu; h trçi 

hp bào quân tài Iiu, khung trung bay tài 1iu, giy do bào quân tài 1iu va tu 

b tài 1iu lu'u trü qu, him; 

- T chlrc thng k& D an suu tm tài 1iu km trt qu, him trên dja bàn 

huyn giai don 2015 - 2020. 

1.4. Cong tác to chfrc can b 

Tip tijc kin toàn t chlrc, b may theo huàng tinh gun, b trI biên ch 

dam bào tiêu chun ngch cong chlrc, viên chlrc lam cong tác van thu, hru trü'; 
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thirc hin dày dü ch d phii cp dc h?i  cho nguii lam cong tác luu trü theo quy 
dinh hiên hành. 

Tti Phông Ni vi huyn phân cong 01 cong chirc gkip UBND cp huyn 
thirc hin quàn 1 nhà nu'c v cong tác van thu', liru trtt; 

Tai các phông, ban, dan v thuc huyn b tn cong chirc, viên chirc lam 
van thu, km trü theo quy djnh. 

1.5. Hin dii hóa cong tác van thir, itru trir 

- Dy mtnh cong tác nghien ciru Va 1rng dung khoa h9c cong ngh trong 
hoat dng van this, km trü; trin khai thirc hin nghip vit van this, luu trü vâi 

quàn 1 tài 1iu din t1r, üng diing các phn mm quail i van bàn và diu hành 
tác nghip theo K hoach  cüa UBND Thành ph, huàng dn cüa S Thông tin 
và Truyên thông; 

- Dày manh  vic tip nhn, xtr l, phát hãnh và quãn 1 van bàn din tt:r 

theo Quyt djnh s 12/2020/QD-UBND ngày 12/6/2020 cüa UBND Thành ph 

v ban hành quy ch tip nhn, x1r 1, phát hânh và quàn 1 vAn bàn din tr giüa 
các ca quan, t chirc thuc thành ph Ha Ni; 

- Xây dirng ca sr dü lieu d quân 1 tài 1iu luu trii và phiic vii khai thác, s.r 

dung tài lieu kru trQ theo Quyt djnh s 458/QD-TTg ngày 03/4/2020 cüa Thu 
tung ChInh phü v phé duyt "D an lu'u trü tài 1iu din tü trong các cci quan 
nha nithc giai doan  2020-2025"; 

- Trin khai frng diing cOng ngh thông tin phic vi.i quân l, sà ding tài 
lieu km trit tai  huyn. 

1.6. Kinh phi thyc hin cong tác vAn thu, liru trfr 

Các cci quan, dan vj xây dirng dir toán kinh phi cho cong tác vAn this theo 

quy djnh tii Diu 36 Nghj djnh st 30/2020/ND-CP cüa ChInh phü; kinh phi cho 
cOng tác liru tri theo quy djnh tai  Diu 39 cüa Lut Luii trü. 

2. Nhim vçi trQng tam 

2.1. Rà soát, s1ra di, b sung, ban hành các vAn bàn mâi theo quy djnh 

hin hành và phü hçip vói tInh hInh thrc t cüa cci quan, dan vj nhu: Danh 

mvc h sci cüa cci quan, dan vj; Quy ch ban hành và tip nhn van bàn din 
tir; Danh rnc van bàn din tiir khong gui kern bàn giây. 
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2.2. Giâi quyt düt dim tài 1iu tn d9ng tir näm 2015 tth ye truóc theo 

Kê hoch so 251/KH-UBND ngày 25/12/2017 cüa UBND Thành ph và K 

hoach s 52/KH-UBND ngày 21/02/2020 cüa UBND huyn. 

- Qu 1/2021: Hithng dk nghip v chinh 1 và thng kê, rà soát toàn b 

tài 1iu ton t9ng. Lp dir toán chinh 1 tài 1iu tn d9ng. 

- Qu 11/2021: Tin hành chinh 1 và hoân thành 50% s tài 1iu tn d9ng. 

- Qu)2 111/2021: Hoàn thành 100% s tài 1iu tn d9ng. 

- Qu IV/202 1: Nghim thu, tng kt cong tác chinh 1 tài 1iu tn d9ng. 

(Co BOng chtm di&m theo Phyc lyc I vO Dan/i niyc cdc n3i dung trin 
khai và tiên ct3 thyc hin chinh If tài 1iu tn d9ng theo P/iy 4w II gO'i kern ki 

hoich). 

2.3. Tang cung cong tác 1p ho s và giao np ho sa, tài 1iu vào Luu 

trü cci quan. 

2.4. Tiên hành rà soát, nãng c.p phAn mm quàn 1 van bàn dap lrng yêu 

cu theo quy djnh ti Nghj djnh s 30/2020/ND-CP cña ChInh phü và Quy& 

djnh s 12/2020/QD-UBND cüa UBND Thành phô. 

2.5. Trin khai và sr diing có hiu qua H thng quãn 1 van bàn và diêu 

hành, chüng thu s duçc cp d bão dam vic trao di, lu'u trü, xir 1 van bàn 

din t1r trong ni b co quan, giUa các co quan và t chirc, cá nhân duqc thng 

nht, toân din. 

2.6. Trin khai s hóa các van bàn, tài 1iu km trr d phiic vi vic trao di, 

tra ciru, tim kim và xr 1 thông tin cUa can b, cong chirc, viên chirc qua mng. 

ifi. GIAI PHAP THISC HIIN CONG TAC VAN Till, Lift] TRII 

1. Tang clr&ng cong tác tuyên truyn, ph bin pháp !ut v cong tác van 

thi.r, 1uu tnt dn can b, cong chirc, viên chirc. 

2. Nâng cao trách nhim cüa nguôi dirng du Co quan, don vj và cong 

chüc, vien chiirc trong vic thirc hin cOng tác van this, km tr[. 

3. T chirc tp hun, bi duOng nghip vu cong tác van this, km trü cho 

cOng chüc, viên chirc thuc phm vi quãn 1. Cir cOng chirc, viên chirc tham gia 

các lOp dào tao,  bM duThig theo tiêu chun chOc danh, vj tn viêc lam nhtm dap 
irng yeu cu quán 1 yà thirc hin các nghip vi chuyên mon v van this, km trC 

diên tO trong bi cânh thirc hitn Chinh quyn din tO huOng tOi ChInh quyn s 

trên dja bàn thành ph Ha Ni. 
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4. Thirc hin dy dü ch ct ph dip dc hai,  bi duO'ng bang hin vt cho 

cong chrc, viên chüc lam cong tác liru trfr theo quy djnh cüa pháp 1u.t. 

5. Thanh tra, kim tra vic thuc hin các quy djnh cüa pháp 1ut ye van 

thtr, li.ru tr. 

6. Dy mnh 1mg diing cong ngh thông tin trong cong tác van thu, luu 

trü cüa Co quan, dcm vj. Sü ding phn mm Quán 1 van bàn và diu hành dam 

bão các cht'rc näng chInh d thirc hin tin h9c hóa cong tác soan thão, ban hành 

van bàn, quán 1 van bàn, 1p h so  và np hxu h so!,  tài 1iu vào bru trU Co 

quan trên môi tnrYng mng. 

IV. TO CH1C THIIC HIN 

1. Thu tnthng CaC Co.  quan, don vj 

1.1. Xây dirng và trin khai thirc hin K hoich cOng tác van thu, lu'u trcr 

theo quy djnh, giri K hoch thrc hin cOng tác van thu', luu trü nam 2021 ye 

UBND huyn (qua Phông Ni vi) truâc ngày 15/02/2021. 

1.2. Thirc hiên ch do báo cáo cOng tác van thu, lixu trct theo quy djnh, dam 

bào chat lucmg và ding th?i hon; gi.'ri Báo cáo kt qua thirc hin hott dng cOng 

tác van thu', luu trti nàm 2021 và phuong huàng nhim v cOng tác näm 2022 

truc ngày 10/11/2021; báo cáo thng kê cong tác van thu, 1uu trü näm 2021 

trufic ngày 10/01/2022 v L]BND huyn (qua Phông Ni vii). 

2. Van phông HDND và UBND Huyn 

Can cr K hoach  trin khai cüa S& Thông tin và truyn thông to chüc rà 

soát, nâng dip H thng quân 1)2 van bàn và diu hành tác nghip dam bâo d.y 

dü các tInh nàng theo quy djnh. 

3. Phông Van hóa Va Thông tin 

3.1. Phi hçp vOi S Thông tin và truyn thông tham rnu'u, huó'ng dn thirc 

hin triM khai áp ding dip ma djnh danh Co quan, don vj thuc Huyn theo 

hu&ng din cüa ChInh phü. 

3.2. Huàng dn các co quan, t chiic quãn 1)2, sir diing con du va thi& bj 

luu khóa bI mtt theo quy djnh. 

3.3. Quàn 1)2 h tng k thut (h thng mng, phuong tin lien thông, kt 

ni, phuong tin bão mit...) darn bão an ninh an toàn trong qua trInh thrc hin. 
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4. Phông Tài chInh - K hoich 

Thm djnh các dir toán kinh phi phuc vi cho cong tác van thu, liru trü cüa 
các Co quan, clan vj, trInh UBND huyn phê duyt theo quy djnh. 

5. Phông Ni viii 

5.1. Tip tiic tuyên truyn, ph bin các quy ctjnh ciia pháp 1ut v cong 
tác van thi.r, lu'u tr. 

5.2. Trin khai, t chrc kim tra, hm9ng din thirc hin Quyt cljnh s 
12/2020/QD-UBND. 

5.3. Thirc hin tong két dánh giá, d xut khen thithng các tp th, cá nhân 

có thành tIch xut s&c trong vic thirc hin cOng tác van thir, luu trfr dc bit chü 

tr9ng thành tIch trong cOng tác Chinh I tài 1iu tn d9ng. 

5.4. Thrc hin nghiêm ch d báo cáo djrih ks', dt xu.t theo yêu cu cUa 
Chi Ciic Van thu và Luii trtr dam báo chit h.rçrng, dang tin d. 

Yêu cu các cor quan, clan vi trin khai thirc hin K hotch cOng tác van 

thu, lu'u trü. Trong qua trInh thirc hin nu có phát sinh, vuóng mc phãn ánh v 

UBND huyn (qua PhOng Ni v) d tng hçip, báo cáo UBND huyn xem xét, 
giãi quyêt./j 

Noi n/ian: 
- SâNivuHàNi; 
- CT, các PCT UBND !1uyn; 
- Các ca quan, don vi thuc huyn; 
- UBND các xã, thj trân; 
- Ltru: VT, NV. 



PH!JNG 
NVI... 

UB 
T 

PHULUCO1 
T  Y H GIA CONG TAC CHfNH L TAI LIEU TON DQNG 

TA! CAC C QUAN, DON VJ, UBND CAC XA, TH TRAN THUQC HUYN 
(Kern theo K hoqch s  20'KH-  UBND ngayl)/01/2021 cüa UBND huyn Dan Phu-çrng) 

STT Tiêu chi chm dim Dim ti da Diem tir chm 

1 Cong tác tuyên truyén, ph biên, quán trit 25 

a 

Tham dir các lap tp huAn v chuyên môn, nghip vit van this, lini 
trI (VTLT) do cp trên t chirc: 

5 Tham gia dty dü, ding thành phn cháni. 5 diein, 

Tham gia chu'a ddy di, chua dzng thành phdn chm: 2 diem; 

Khong tharn gia chá'm: 0 dim. 

b 

T6 chirc h9p giao ban hang tháng v cong tác chinh 1 tài lieu tn 
d9ng 

20 Co t chic hang thang: Chá'rn 20 dkni 

Co t chic nhu-ng khong thit&ng xuyên: Chárn 5 dim 

KhOng to chic chO'rn: 0 dkm. 

2 
Xây dirng, ban hành van ban trin khai chinh 1 tài lieu ton 
dQng 

10 

a 

Xây dirng, ban hânh các van ban trin khai và thirc hin cong tác 
chinh 1 ( K hoach chinh 1 tài Iiu tn dQng; Bang thô'i han bão 
quãn h so, tài lieu hinh thành ph bin trong qua trinh hoat dng 
cüa Co quan; Danh miic h so hang nãm cüa Co quan, don vj, Danh 
ml1c tài 1iu có trong h so; Ni quy ra vào kho hru trO ...): 10 

- Dãxáy dyng ddy dü (lit ké ten van ban và m& van ban tmnh: 02 

dirn) cMrn: 10 dilm; 

- Chwa xOy drng chdrn: 0 dkm. 

3 Thiic hin chinh I tãi 1iu tn dQng 45 

a 

Thirc hin thu thp, chinh l tài 1iu ton d9ng; buy tài lieu ht giá 

trj theo quy djnh: 

30 

- Dã thu thap, chinh lj: 

+ 100%tàiliçutôndQng chO'rn: 30diénz 

+ Trên 70% và du'&i 100% tài liçu tn dQng chO'm: 15 dièm 

+ Trên 50% và dtthi 70% tài lieu tn dQng cham. 10 dim; 

+ Trên 30% và dwái 50% tài liçu tOn dQng chaA'rn:  2 dkm; 



+ C/nra chinh chdm: 0 dkm 

- Thrc hin hüy tài lieu hêt giá trj chá'rn: 5 dim; 

- Chwathu'c hiên chá'm: 0dkm. 

b 

Báo qui M so, tài 1iu: b trI phông, kho lu'u tri;giá, tü luu trt; 
trang thit bj, phrcmg tin bâo quán (diu hôa, may hUt m, qut 
thông gió, bInh chfra cháy, giá, hop, cp) 

10 - B fri ddy dü chdm: 10 dim, 

- B fri chwa ddy dz châ'm: 4 dim, 

- Không bd trI chain: 0 ditm. 

c 

T chi'rc si'r ding tài 1iu liru trt: Lp s quãn 1, dang k' vic sir 
ding tài Iiu luii tri; CO cong cii tra ciru (Miic liic h so) 

- Thrc hin ddy di chám. 5 diem, 

- Thec hin chira dy di chdm. 3 diém; 

- C/nra f/nrc hiên chá'rn: 0 dthm. 

4 Cong tác t chile và can b 5 
Phân cong Iânh do don vj và b trI cong chUc, viên chirc phii 
trách lam cOng tác van thu, theo dOi quãn 1 tãi lieu liiu trr cUa 
don vi: 

- Bd fri dáng chm: 5 dkm; 

- B fri chua dzng cham: 2 dim. 

6 
Thirc hin ch d báo cáo, thng kê dlnh  k' và dt xuit theo 
quy djnh 15 

Thrc hin Báo cáo thng kê tài 1iu tn dng; báo cáo dinh ks', dt 
xut theo quy djnh: 

15 

- Báo cáo thng kê TL thin dQng: 

+ Báo cáo tho'ng kê TL tn dQng cáa UBND xâ chá'm 5 diê'm 

-+Có báo cáo nhung chim tiê'n d5: 2 dim 

+ Chira f/nrc hiên chá'm: 0 diJm. 

- Báo cáo dinh Içj) và dt xudt theo quy dinh chá'm: 10 dim 

- Co báo cáo nhui'zg chm tié'n do 2 dknz 

- C/nra thuc hiên cham. 0 dièm. 

7 Dim thu'ông 20 

Hoàn thânh chinh 1 tài 1iu tn d9ng truc qu 111/2021 10 

ChU dng, sang tao, khoa h9c, cãi tin phrnrng pháp nâng cao hiu 
su.t, hiêu qua chinh 1 10 

8 Dim tru 20 

Thrc hiên chinh l tài lieu tèn dng không dam bão cht 1ucing, 
tin d ma không có 1 do chinh dáng 

20 

Tong cong 100 



PHU LUC 02 
khai thiic hin Va tin d chInh 1 tài Iiu tn dQng tir Ham 2015 tr& ye tr.r&c 
ho4lch sóiD /KJ-I- UBND ngày £ ./O1/2021 cza UBND huyçn Dan Phupig) 

TT 
Th?rigiant 

hin 
Ni dung - Co quan chü trI, 

thirc hiên Co quan phôi hçrp 

Tháng 02/2021 Phông Ni v11 

Van phông HDND và 
UBND huyn và Các 
ca quan, dan vj thuC 
huyn, UBND các xâ, 
thi trn 

Hurng dn các co quail, dcm vj, UBND các xâ, thj 
trn rà soát th1rC trng và tng hçp tài 1iu ton ct9ng. 

2 
Tru&c ngày 
25/02/202 1 

Các dan vj báo cáo thrc trng Cong tác chinh 
1iu tn d9ng 

Các ca quan, dan vj 
thuc huyn,UBND 
các xã, thj trân 

Phông Ni v1j 

CuM tháng 
02/2021 

T chi:rc h9p Ban chi do, t cOng tác 1n 1 d thng 
nht cách thirc trin khai thrc hiên 

PhOng Ni vi 
Các Ca quan, dan vj 
thuc huyn, UBND 
các xã, thj trân 

4 Tháng 03/2021 
T chüc doàn hixórng dn trrc tip k& hçp kim tra 
lan 01 v vic trin khai thixc hin tai  các ca quan, 
dan vj, UBND các xâ, thj trn 

Phông Ni vi 

Van phông HDND và 
LTBND huyn và Các 
ca quan, dan vj thuc 
huyn, UBND các x, 
thj trn 

Ngày 25 hang 
tháng trong qu)' 

Các dan vi báo CáO tin d chinh 1 Qu 1/2021 
CáC ca quan, dan vj 
thuOc huyn, UBND 
cac xa, thj trn 

Phông Ni vi 

6 Du tháng 4/2021 
H9p Ban chi do,T Cong tác 1tn 2 dánh giá tin d 
Chinh 1 qu 1/2021 và tháo 1u.n phuang an dy 
mnh chinh 1 trong qu III 

PhOng Ni v 
Các ca quail, dan vj 
thuc huyn, UBND 
các xã, thj trail 



Ngày 25 hang 
tháng trong qu 

Các don vi báo cáo tin do chinh 1 Qu 11/202 1 
Các c quan, dcn vj 
thuôc huyn, UBND 
các xâ, thj trtn 

Phông Ni v1i 

8 
Tir ngày 

28-30/6/202 1 
Kiêm tra tin d chinh 1 tti các co quan, don vj, 
UBND các xã, thj t4fl dn h& qu 11/202 1 

Phông Ni vit 

Van phông HDND, 
UBND huyn, Các co 
quan, don vj thuc 
huyn, UBND các xâ, 
thj tr.n 

9 Du qu 111/202 1 
H9p Ban chi dto,Tô cong tác 1n 3 dánh giá tiên d 
chinh1quII/2021 

Phông Ni v11 

Các co quan, don v 
thuc huyn,UBND 
cac xa, th trân 

10 Qu IV/202 1 
Tng kt cong tác chinh 1 tài 1iu tn d9ng, d xut 
khen thuàng va xem xét trách nhim v cong tác 
chinh 1,2 tâi 1iu tn d9ng 

PhOng Ni vii 

Van phông HDND, 
UBNID huyn, Các co 
quan, don vj thuc 
huyn, UBND các xã, 
thi trn 
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