
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:          /UBND-NV  

V/v phân công lập hồ sơ công việc  

năm 2021 và nộp lưu hồ sơ tài liệu  

vào lưu trữ cơ quan năm 2020                     

          Đình Lập, ngày 8  tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi: Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện 

 

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư; 

Để thực hiện tốt công tác lập hồ sơ công việc năm 2021 và nộp lưu hồ sơ, tài 

liệu hình thành vào lưu trữ cơ quan năm 2020, UBND huyện đề nghị các phòng 

chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện tốt một số nội dung công việc như sau: 

1. Phân công lập hồ sơ công việc 

Căn cứ Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND huyện ban 

hành Danh mục hồ sơ của UBND huyện Đình Lập năm 2019. Thủ trưởng các cơ quan 

chuyên môn ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức 

trong đơn vị lập hồ sơ công việc năm 2021 (Có Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 

22/3/2019 của UBND huyện kèm theo). 

Việc lập hồ sơ công việc được thực hiện theo Điều 29 Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Thời gian hoàn 

thiện quyết định phân công  nhiệm vụ cho cán bộ, công chức trong đơn vị lập hồ sơ 

công việc năm 2021 của các phòng chuyên môn hoàn thiện trước ngày 25/01/2021 và 

gửi 01 bản về phòng Nội vụ để tổng hợp theo dõi. 

2. Nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan 

2.1 Đối với hồ sơ giấy 

Căn cứ danh mục hồ sơ được Thủ trưởng các phòng chuyên môn ban hành 

quyết định phân công cán bộ, công chức trong đơn vị lập hồ sơ công việc năm 2020. 

Thủ trưởng các phòng chuyên môn chỉ đạo từng cán bộ, công chức trong đơn vị hoàn 

thiện mục lục hồ sơ, tài liệu, phê duyệt hồ sơ, tài liệu để nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu 

trữ cơ quan đối với các hồ sơ công việc được giải quyết trong năm 2020.  

2.2 Đối với hồ sơ điện tử 

Cá nhân được giao nhiệm vụ giải quyết công việc và lập hồ sơ thực hiện nộp 

lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên hệ thống. Lưu trữ cơ quan có trách nhiệm 
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kiểm tra, nhận hồ sơ theo Danh mục; liên kết chính xác dữ liệu đặc tả với hồ sơ, tiếp 

nhận và đưa hồ sơ về chế độ quản lý hồ sơ lưu trữ điện tử trên Hệ thống. 

Thời gian hoàn thiện việc nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan hoàn thành 

trong tháng 02 năm 2021. 

3. Đối với Phòng Kinh tế và Hạ tầng  và Văn phòng HĐND và UBND 

huyện 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm chuyển số hồ sơ,  tài liệu của đơn vị 

đã được chỉnh lý hiện lưu trữ tại tầng 4 trụ sở khối liên cơ quan về kho lưu trữ UBND 

huyện (tại tầng 5 trụ sở UBND huyện) và bàn giao cho Văn phòng HĐND và UBND 

huyện tiếp nhận, quản lý khai thác, sử dụng theo quy định, thời gian hoàn thành trong 

tháng 02 năm 2021. 

UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện 

nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT các PCT UBND huyện (iOffice) 

- Phòng Nội vụ (02 bản); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

                    Vi Văn Đông 
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