
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH HÀ GIANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /KH-UBND Hà Giang, ngày         tháng        năm 2023 

 

KẾ HOẠCH  

Giao, nộp tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử tỉnh trong năm 2023 

 

Căn cứ Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ 

cơ quan, Lưu trữ lịch sử; 

Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ 

Nội vụ hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp; 

Căn cứ Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2021 của 

UBND tỉnh về ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu 

vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Giang; 

Căn cứ Chỉ thị số 1904/CT-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2022 của UBND 

tỉnh Hà Giang về tăng cường công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu 

trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử,  

UBND tỉnh tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch giao, nộp tài liệu vào Lưu trữ 

lịch sử tỉnh năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Tăng cường nộp lưu tài liệu từ các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu 

vào Lưu trữ lịch sử tỉnh để bảo vệ an toàn tài liệu, tránh thất thoát, hư hỏng tài liệu 

lưu trữ. 

b) Tạo điều kiện để tăng cường phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ xây 

dựng và phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Yêu cầu 

a) Các cơ quan, tổ chức phải thực hiện nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử 

tỉnh đúng tiến độ như trong Kế hoạch. 

b) Trình tự, thủ tục thực hiện giao, nhận tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh phải 

đúng hướng dẫn tại Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của 

Bộ Nội vụ. 

 II. CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ 

LỊCH SỬ TỈNH TRONG NĂM 2023 
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 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

2. Văn phòng UBND tỉnh. 

3. Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh. 

 4. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Giang. 

 5. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Giang. 

 6. Phòng Nội vụ huyện Mèo Vạc. 

 7. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện  Mèo Vạc. 

 8. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Văn. 

 9. Phòng Nội vụ huyện Đồng Văn. 

 10. UBND huyện Yên Minh. 

 11. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Minh. 

 12. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quản Bạ. 

 13. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quản Bạ. 

 14. UBND huyện Bắc Mê. 

 15. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Mê. 

 16. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vị Xuyên. 

 17. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vị Xuyên. 

 18. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Quang. 

 19. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Quang. 

 20. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quang Bình. 

 21. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quang Bình. 

 22. UBND huyện Hoàng Su Phì. 

 23. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hoàng Su Phì. 

 24. Phòng Nội vụ huyện Xín Mần. 

 25. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Xín Mần. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu 
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a) Tiến hành chỉnh lý trọn vẹn toàn bộ tài liệu lưu trữ của cơ quan để lựa 

chọn những hồ sơ, tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn, nộp lưu vào Lưu trữ lịch 

sử tỉnh. Chậm nhất đến ngày 20 tháng 10 năm 2023, các cơ quan, tổ chức trong Kế 

hoạch phải gửi văn bản kèm theo Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu đề nghị Sở Nội vụ 

kiểm tra, thẩm định. 

b) Thực hiện đúng trách nhiệm, thủ tục, trình tự giao nộp hồ sơ, tài liệu vào 

Lưu trữ lịch sử tỉnh theo hướng dẫn tại Điều 4, Thông tư 16/2014/TT-BNV. 

 2. Đối với UBND huyện, thành phố 

 Chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc nêu tại mục II - Kế hoạch này, triển khai 

thực hiện các nội dung để nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh đúng quy định 

của pháp luật. 

 3. Đối với Sở Nội vụ 

a) Hướng dẫn các cơ quan trong Kế hoạch triển khai thực hiện các công việc 

để nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh. 

b) Chỉ đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ chuẩn bị diện tích kho, giá bảo quản 

tài liệu để tiếp nhận tài liệu của các cơ quan, tổ chức. 

c) Theo dõi, đôn đốc các cơ quan trong Kế hoạch thực hiện việc nộp lưu tài 

liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch của các 

cơ quan, tổ chức với UBND tỉnh trước 25 tháng 12 năm 2023. 

UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong Kế hoạch 

nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này./. 

 
Nơi nhận: 
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các cơ quan trong Kế hoạch thu nộp; 

- Lưu: VT, NCPC. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Trần Đức Quý 
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