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SO NOl VU TP. HO CHI MINH CONG  HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
CHI CVC  VAN THUS - LUAU TRIY 	Dc lp - Tir do - Hnh phñc 

S6: 	/CCVTLT-QL 	Thinh ph6 H6 Chi Minh, ngayol-tháng 3 nãm 2022 

V/v báo cáo tin do th%rc hiên chinh 1' 
tai lieu hru trr 

Kinh giri: 
- Cci quan s&, ban, ngành Thành phô; 
- Ccr quan, to chirc ngành d9c; 
- To chüc doanh nghip, Hi qu và don vi 
sr nghip thuc Thành phô; 

- Uy ban nbn dn quan,huyn vàthành phô Thu Düt. 

Thirc hin Quyt djnh sô  56631QD-UBND ngày 24 tháng 10 näm 2017 v 
vic phê duyt Dê an chinh 1 tài 1iu 1u'u trU ton dçng cüa C(i quan, to chirc trên 
dja bàn Thành phô Ho Chi Minh giai don 1975 - 2015 và chuân bj Hi nghj 
cong tác van thu, lizu trü nàm 2022, Chi cic Van thu - Luu trir dê nghj các co 
quan, tO chüc báo cáo (theo Dê cuong dInh kern) nhu sau: 

1. Báo cáo kt qua thçrc hi en chinh l tài 1iu km trü ton dçng. 

2. Trueing ho các cci 9uan duçic b6 trI dr toán kinh phi chinh l tài 1iu 
hru tri'r ton dong näm 2022 den hêt näm ngân sách thI can báo car o tiên Q thrc 
hin nhu to chirc dâu thâu, kêt qua 1ira ch9n nhà thâu,... 

DE nghj các co quan khan truang báo cáo k& qua thic hin chinh 1 tài 
1iu luu trfr ton dçng, gui ye Chi cic Van thu - Luu trü trir&c ngày 18 thing 3 
nàm 2022 dê tong hcrp./. 

Ncrinhân: 
- Nhu trên; 
- Sâ NOi  vii: GD, PGD phii trách (del b/c); 
- Luu: VT. 
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BE CUcYNG BAO CÁO 

Tlnh hInh chinh I tài lieu liru trü' tin dçng giai doin 1975 - 2015 nàm 	 
(Kern theo Cong van sO /CCVTLT-QL ngày 	tháng 3 nárn 2022 

cña Chicuc Van tint- Lu'u triV 

I. CONG TAC CHUAN B! 
p 1. Tinh hinh hiçnA  trng tai hçuA  tonA  d9ng: so luvng, met gia

,
, thai gian 

tài 1iu 
2. Xây dirng ban hành k hoich 
3. To chü'c liya chQn nhà thu 
II. KET QUA THVC HIN (tring hqp dã to^ chüc thirc hin chinh 1) 
1. Cong tác phân cong trách trim thirc hin chinh 1 

2. Thrc hin chinh 1 
a) Cong tác giám sat, theo dôi chinh 1 

b) Tin Q thrc hiên và hoàn thãnh 

c) Kim tra ch.t li.rçing chinh 1 

d) Kim tra và nghim thu tài 1iu dã chinh 1 

d) K& qua tài 1iu sau chinh 1 
- Tng s o^ h 05  so, tài 1i11 dua vào báo quân (s o^ h 65  so; met gia): 	 
- S6 krcmg met giá tài 1iu 1oti buy: 	  
e) Kt qua lira ch9n thành phn s6 so tâi 1iu np liru vào Trung tam Lim 

trft ljch six 
-Skrcmghèso: 	  
- Thii gian dir kin np vào Trung tam Liru trü ljch sü: 	  

A 	 ,. 	A 3. Ve sir dung kinh phi chinh ly,  tat lieu ton dQng 
a) Kinh phi duçic phê duyt 
b) Kinh phi de^ nghj quyt toán 
III. NGUYEN NHAN CHUA SIJ' DVNG  BU'QC KINH PHI (nu co) 
IV. BANH GIA, NILN XET 
1. Thuân lç'i 

2. Khó khãn, vtroiig mac 

V. MEN NGH! 
	 I. 
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