
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH VĨNH PHÚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /KH-UBND Vĩnh Phúc, ngày      tháng        năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc  

giai đoạn 2020- 2022 (phân kỳ năm 2022) 

 
 

Thực hiện Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các sở, ban, 

ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai 

đoạn 2020 - 2022; Quyết định số 3528/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 tỉnh 

Vĩnh Phúc. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chỉnh lý 

tài liệu tồn đọng tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2022 (phân kỳ năm 2022) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC  

1. Mục đích  

- Tổ chức chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nhằm tăng cường bảo vệ và phát 

huy giá trị của tài liệu lưu trữ theo tinh thần Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 

02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 

của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ 

sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử. 

- Tổ chức chỉnh lý theo phương pháp khoa học và xác định tài liệu có thời 

hạn bảo quản, tài liệu có giá trị vĩnh viễn đưa vào lưu trữ, đồng thời loại tài liệu 

hết giá trị, trùng thừa nhằm tiết kiệm kho tàng và các trang thiết bị bảo quản. 

- Xây dựng hệ thống công cụ tra cứu tài liệu lưu trữ làm cơ sở cho 

công tác số hóa tiến tới đưa công tác tra cứu tài liệu lưu trữ trên hệ thông 

thông tin lưu trữ điện tử.  

 2. Yêu cầu  

- Chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các Sở, ngành: Xây dựng; Kế hoạch và Đầu 

tư;Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Y 

tế, Ngoại vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Công 

Thương, Lao động và Thương binh - Xã hội, Ban Dân tộc, Chi cục Quản lý 

CLNLS&TS, Chi cục Thủy sản, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (sau đây gọi 

tắt là các sở, ban, ngành) trên cơ sở Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 



 

 

28/10/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, phân kỳ năm 2022 và nguồn kinh phí 

được bố trí tại Quyết định số 3528/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh 

về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Tổ chức chỉnh lý bảo đảm chất lượng của hồ sơ, tài liệu; công cụ tra cứu, 

khai thác tài liệu lưu trữ tìm kiếm nhanh chóng, chính xác. 

- Trong quá trình thực hiện chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ tuyệt đối không 

làm ảnh hưởng đến các hoạt động chung của các cơ quan, đơn vị. 

3. Nguyên tắc 

- Khi tổ chức chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ không làm phân tán hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ của các cơ quan, đơn vị; đảm bảo chất lượng của hồ sơ, tài liệu; 

thống kê tài liệu hết giá trị; xây dựng công cụ tra cứu. 

- Các cơ quan, đơn vị bố trí kho lưu trữ, giá bảo quản tài liệu đảm bảo theo 

đúng quy định về diện tích, kích thước, vị trí nhằm bảo vệ và nâng cao tuổi thọ 

cho hồ sơ, tài liệu lưu trữ, không bố trí kho ở những nơi có ánh nắng trực tiếp 

vào phòng, kho lưu trữ.   

II. NHIỆM VỤ VÀ THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

1. Nhiệm vụ 

a) Các sở, ban, ngành 

- Xây dựng kế hoạch thu thập tài liệu tồn đọng tại các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 

28/10/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (có danh sách số lượng tài liệu kèm 

theo). Thời gian hoàn thành: Trong tháng 03/2022. 

- Thực hiện bàn giao tài liệu cho Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ để 

tổ chức chỉnh lý như sau: 

+ Bàn giao tài liệu tại các Sở: Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông 

Vận tải; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Y tế; Ngoại vụ; 

Tài chính và bố trí địa điểm tập kết tài liệu và chỉnh lý tài liệu. Thời gian hoàn 

thành: Trong tháng 4/2022. 

+ Bàn giao tài liệu tại các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Sở Nội vụ; Sở Công Thương; Sở Lao động và Thương binh-Xã hội; Ban Dân 

tộc; Chi cục Quản lý CLNLS&TS; Chi cục Thủy sản; Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh và bố trí địa điểm tập kết tài liệu và chỉnh lý tài liệu. Thời gian hoàn 

thành: Trong tháng 5/2022. 

- Bố trí địa điểm chỉnh lý, kho lưu trữ, giá để tài liệu cho công tác chỉnh 

lý. Thời gian hoàn thành: Trong tháng 5/2022. 

  



 

 

b) Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ 

- Trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng (phân kỳ 2022), số lượng tài liệu 

chỉnh lý: 724 mét. Thời gian hoàn thành: Trong tháng 3/2022. 

- Thực hiện giao nhận tài liệu tồn đọng tại các sở, ban, ngành. Thời gian 

hoàn thành: Trong tháng 4, tháng 5 năm 2022. 

- Chuẩn bị hồ sơ mời thầu và các công việc liên quan cho công tác đấu 

thầu chỉnh lý tài liệu theo quy định hiện hành; tổ chức đấu thầu công khai, công 

bố đơn vị trúng thầu và ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu để chỉnh lý hồ sơ, tài 

liệu tồn đọng.Thời gian hoàn thành: Quý II/2022. 

- Tổ chức thực hiện chỉnh lý hồ sơ, tài liệu các sở, ban, ngành. Thời gian 

hoàn thành: Trong tháng 11/2022. 

- Tổ chức nghiệm thu, xác định giá trị hồ sơ, tài liệu và đưa vào lưu trữ hồ 

sơ tài liệu theo quy định. Thời gian hoàn thành: Trong tháng 12/2022. 

- Thanh lý hợp đồng, thanh toán, quyết toán việc chỉnh lý tài hồ sơ, tài liệu 

tồn đọng. Thời gian hoàn thành: Trong tháng 12/2022. 

2. Thời gian hoàn thành 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ chủ động thực hiện và hoàn thành 

các nhiệm vụ nêu trên, phối hợp với các sở, ngành: Xây dựng,Kế hoạch và Đầu 

tư,Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Y 

tế, Ngoại vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Công 

Thương, Lao động và Thương binh-Xã hội, Ban Dân tộc, Chi cục Quản lý 

CLNLS&TS, Chi cục Thủy sản, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện 

các nội dung công việc theo thời gian đã được quy định trên, quá trình thực hiện 

nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo UBND tỉnh để điều chỉnh cho phù hợp. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí chỉnh lý tài liệu tồn đọng trên cơ sở dự toán nguồn kinh phí tại 

Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh và dự toán 

ngân sách được giao tại Quyết định số 3528/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 

2022 tỉnh Vĩnh Phúc. 

2. Kinh phí về kho lưu trữ, giá để tài liệu: Do các sở, ban, ngành bố trí. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành có trách nhiệm: 

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, phối hợp với Sở Nội vụ (Trung tâm 

Lưu trữ lịch sử) xây dựng Kế hoạch thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung theo Kế 



 

 

hoạch của UBND tỉnh đã phê duyệt; thực hiện nghiêm túc việc bàn giao tài liệu 

theo Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2022 (phân kỳ năm 

2022) và trên cơ sở dự toán ngân sách đã được UBND tỉnh giao trong năm 2022. 

2. Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí chi tiết và kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu trình UBND tỉnh phê duyệt. Hướng dẫn Sở Nội vụ, Trung tâm Lưu trữ 

lịch sử về thực hiện việc quản lý, sử dụng thanh quyết toán kinh phí chỉnh lý tài 

liệu tồn đọng theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định 

của pháp luật. 

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc Trung tâm Lưu trữ 

lịch sử thực hiện Kế hoạch bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích, yêu cầu, nguyên 

tắc, nội dung nhiệm vụ tại Kế hoạch này; hướng dẫn Trung tâm Lưu trữ lịch sử 

lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết 

định phê duyệt để triển khai thực hiện. 

4. Sở Nội vụ chỉ đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử có trách nhiệm chủ trì tiếp 

nhận tài liệu tồn đọng, kinh phí thực hiện Đề án, tổ chức đấu thầu công khai, quản lý 

sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ 

quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh 

xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính, Nội vụ; 

- Các Sở, ban, ngành(t/h); 

- Trung tâm Lưu trữ lịch sử (t/h); 

- CV TH1; 

- Lưu: VT. 

 (T20b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Vũ Việt Văn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH 

Số lượng tài liệu tồn đọng các sở, ban, ngành năm 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày     tháng    năm 2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc) 
 

STT Tên cơ quan 
Số lượng 

(mét) 
Ghi chú 

1 Sở Xây dựng 105  

2 Sở Kế hoạch và Đầu tư 105  

3 Sở Giao thông Vận tải 55  

4 Sở Khoa học và Công nghệ 38  

5 Sở Thông tin và Truyền thông 15  

6 Sở Y tế 105  

7 Sở Ngoại vụ 11  

8 Sở Tài chính 16  

9 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   

- Khối Văn phòng Sở 91  

- 
Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm 

sản và Thủy sản 
11  

- Chi cục Thủy sản 10  

10 Sở Nội vụ 32  

11 Sở Công Thương 25  

12 Sở Lao động và Thương binh - Xã hội 68  

13 Ban Dân tộc 22  

14 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 15  

 Tổng số 724  
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