ỦY BAN HUYỆN HÓA
HUYỆN ĐỊNH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1965 /UBND - NV

Định Hóa, ngày 19 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v rà soát danh mục hồ sơ, lập hồ
sơ lưu trữ điện tử trên hệ thống
quản lý văn bản

Kính gửi:
- Các phòng ban, chuyên môn;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về
công tác văn thư; Kế hoạch số 111/KH- UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Thái
Nguyên về thực hiện Đề án Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa
bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020 – 2025. Ngày 14/01/2022 Ủy ban nhân dân
huyện Định Hóa ban hành Công văn số 187/UBND-NV đôn đốc các cơ quan, đơn vị,
UBND các xã, thị trấn thực hiện ban hành danh mục hồ sơ năm 2022.
Để tiến hành thực hiện việc lập hồ sơ lưu trữ điện tử trên hệ thống quản lý văn
bản, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện các
nội dung sau:
1. Rà soát lại danh mục hồ sơ đã ban hành đảm bảo theo quy định và phù hợp
với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
(UBND huyện gửi kèm theo danh mục hồ sơ của phòng Nội vụ để các đơn vị
tham khảo)
2. Thực hiện lập hồ sơ lưu trữ điện tử trên hệ thống quản lý văn bản theo danh
mục hồ sơ của đơn vị. Các đơn vị đã lập trước đây chưa đúng yêu cầu, đề nghị xóa bỏ
để thực hiện lại theo đúng quy định.
(Các đơn vị vào hệ thống quản lý văn bản tham khảo danh mục hồ sơ của
phòng Nội vụ)
Trong quá trình tổ chức thực hiện, có vướng mắc các đơn vị trao đổi kịp thời
với phòng Nội vụ để tổ chức thực hiện.
3. Giao phòng Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ
quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong quá trình thực hiện.
UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
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