
UBND TINH TUYEN QUANG CONG HOA xA HOT CHU NGHTA VIT NAM 
S VAN HOA, THE THAO Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

VA DU L!CH 

S: /SVHTTDL-VP 
V/v hisrng dn thirc hin mt s 

ni dung v cong tác v.n thu liru trft 

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 4 nàm 2020 

KInh g1ri: 
- Các phông chuyên mon nghip vi 
- Các dan vj sir nghip tr?c  thuOc Si 

Thirc hin Van bàn so 682/UBND-NC ngày 14/3/2020 cüa Uy ban nhân 
dan tinh ye vic triên khai thirc hin Nghj djnh s 30/2020/ND-CP cüa ChInh 
phü; Van bàn so 259/SNV-VTLT ngày 16/4/2020 cüa Si Ni viii v vic 
huóng dan thirc hin mt so ni dung ye cong tác vAn thu liru trü, Si VAn 
hóa, The thao và Du ljch huâng dan thirc hin mt so ni dung v cOng tác 
vAn thu nhu sau: 

1. M3I so ni dung can 1hrc hin khi d4r thdo, ban bành và tiêp nhçIn 
van bàn 

Khi dçr thào, ban hành và tiêp nhn vAn bàn phài thirc hin dung các quy 
djnh tai  Nghj djnh so 30/2020/ND-CP cüa ChInh phü, trong do: 

- The thi'rc k5 thi4t trInh bay van bàn hành chInh và bàn sao vAn bàn thirc 
hin theo Phi,i 11ic I (ban hành kern theo Nghj dijnh so 30/2020/ND-CP). 

- Viêt hoa trong van bàn hành chInh thirc hin theo Phii 1iic II (ban hành 
kern theo Nghj djnh so 30/2020/ND-CP). 

- Chü viêt tAt ten loai,  mâu trIrih bay vAn bn hành chInh và bàn sao van bin 
thuc hiên theo Phii luc III (ban hành kern theo Nghi djnh so 30/2020/ND-CP). 

2. MÔt s diem can lu'uj 
a) Pham vi diêu chinh: Nghj djnh bô sung quy djnh ye thi& bj lixu khóa bI 

mt trong cOng tác van thu, day là thiêt bj 4t l chüa khóa bI mt và chirng thu 
s cüa Ca quan và dung dê k sO trén van bàn din tir cüa ca quan, dan vj. 

b) V soan thào van bàn, k ban hành van bàn 
- Sotn thào vAn bàn: Quy djnh cá nhân dugc giao nhim vii son thào van 

bàn chju trách nhim truâc ngu1i dirng dâu ca quan, dan vj và truOc pháp lut 
v bàn thào van bàn trong phrn vi chüc trách nhim vii duqc giao. 

- Duyt bàn thào vAn bàn: (1) Bàn thào phài do ngui có thrn quyn k 
vAn bàn duyt. (2) Trithng hçip bàn thâo van bàn dA duqc phê duyt nhung can 
sua chita, b sung thI phài trInh nguñ cO thâm quyên k xem xét, quyêt djnh. 

- Kim tra vAn bàn truâc khi k ban hành: (1) Ngui dáng du dan vj 
son thào van bàn phài kiêrn tra và chju trách thim trithc ngithi dung dâu co 
quan và truâc pháp 1ut ye dung vAn bàn. (2) Ngui duc giao trách nhiêm 
kim tra th thüc, k5' thut trInh bay van bàn phài kiêm tra và chju trách nhiêm 
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tnróc nguôi di'mg du co quan và truc pháp lust v th thüc, k5 thut trInh bay 
van bàn. 

- Can cü ban hành van bàn: 
+ Khi vin dn l.n du van bàn có lien quan, phài ghi dy dü ten loai, s, 

k hiu cüa van bàn, thi gian ban hành van bàn, ten co quan, don vj ban hành 
van bàn và trich yêu ni dung van bàn (dôi vâi Lust  và Pháp lnh chi ghi ten 
loti và ten cüa Lut, Pháp lnh); trong các lan vin dan tiêp theo, chi ghi ten loai 
và sO, k hiu cüa van bàn do. 

+ Di vói các van bàn hành chInh có phn can cir ban hành (Mu 1.1 - 
Nghj quyêt (ca bit); mu 1.2 Quyêt djnh (ca bit) quy djnh trirc tiêp; mu 1.3 - 
Quyêt djnh (quy djnh gián tiêp) ban hành kern theo Ph lc III): Phân can cir 
ban hành van bàn dugc trInh bay bang ch in thuOng, kiêu nghiêng, sau mi can 
Cu dung dâu châm phày (;), dOng cuôi cüng cUa phân can cü dung dâu châm (.), 
vi dii: 

Can thLuát Ta chtc chInh quyn djaphuv12g ngày 19 tháng 6 nàm 2015; 

Can th Nghj djnh so' 30/2020/ND-CF ngày 05/3/2020 cia hmnh phi..., 

Xét d nghj cia Chánh Van phông. 

- Thay di each dánh s trang: s trang cUa van bàn duqc dt canh giüa 

theo chiu ngang i phn l trén cüa van bàn, không hin thj s trang thir nht. 

- Ncii nhn: Di vci T trInh; Báo cáo (co quan, don vj cp duói g1ri co 

quan, don vj c.p trén) và Cong van thI noi nhn gm 2 phn: 
+ Phn thu nht bao gm tü "KInh g'~i", sau do là ten co quan hoc don vj, 

Ca nhân trçrc tip giâi quyêt cOng vic, vi dii: 

BAO CÁO 
Ting kt cong tác nãm 2019 

KInh glri: B Van boa, Th thao và Du ljch 
HO.0 

T TRINH 
V vic nâng lirang di vói can b, cong chfrc, viên chü'c 

KInh gi'ri: Uy ban nhân dan tinh 

- Phn thu hai cui van bàn a tr "Nai nhn", phIa duâi là tir "Nihu trén", 
tip theo là ten các co quan, don vj và Ca nhân cO lien quan khác nhn van bàn. 

D& vOi báo cáo gui co quan cüng Cap không phài ghi "KInh gui", chi gui 
& phn "Noi nhn" cuOi van bàn. 



3 

- Dôi vói Cong van thI ncii then cQng th hin i 02 phn là phn " KInh 
gài" phIa dixri trIch yêu và phân " Noi nhn" cuôi van bàn, vi d1i: 

Nui n/ian: 
- Nhu trén; 

-Luu:VT 
- Tat cà các van bàn a phân noi nhn, sau khi lit kê ten ca quan, dan vj 

nhan van bàn, ti dông Lixu vAn thu, sau tir Liju Co dâu hai châm (:) den vAn thu, 
dan vj, ten ngu?ii son thào và so bàn can gi'ri, vi dii 

Nui nhân: 

- Luu: VT, NC, TH. Li 15b 
c) Vê quãn l van bàn di 
- VAn bàn din tü: Sau khi cap so, th?yi gian ban hành vAn bàn, vAn thu 

dAng k và phát hành vAn bàn, km và quàn l van bàn di trên H thng. 
- Dôi vâi vAn bàn giây, sau khi van bàn din tü dA duçic k s cüa ngu?ñ 

có thâm quyên, vAn thu co quan in 01 bàn tü vAn bàn din tü ra vAn bàn giy d 
dóng dâu thành bàn chInh vAn bàn giây và kru tai  VAn thu co quan. 

- VAn bàn dA phát hành nhung có sai sot ye ni dung phãi duçic sia di, 
thay the bang vAn bàn có hInh thüc tuong duang. VAn bàn dA phát hành nhiing 
có sai sot ye the thi'rc, k5 thut trInh bay, thu tic ban hành phài duqc dInh chInh 
bang cong vAn cüa Co quan, danvj ban hành vAn bàn. 

- Thu hôi vAn bàn: (1) Dôi vai vAn bàn giây, trueing hçip than ducc vAn 
bàn thông báo thu hôi, ben nh.n có trách nhim gui lai  vAn bàn dA nhn. (2) Di 
vOi vAn bàn din ti.:r, trumg hqp nhn duccc vAn bàn thông báo thu hi, ben nhân 
hUy bO van bàn din tir bj thu hôi trén H thông, dông thai thông báo qua H 
thông dê ben gui biêt. 

- Dôi vci t.p luu vn bàn giây, het mt tháng vAn thu co quan kêt xuât tr H 
thng các thông tin dê in thành so dAng k vAn bàn di dê vào tp lu'u vAn bàn di. 

d) DAng k, quail 1 vAn bàn den: VAn bàn din tcr, vAn thu co quan tiêp 
nhn, dAng k vào H thông và in ra giây day dü các truang thông tin theo mu 
S dAng k van bàn den dê cong chüc, viôn chüc k nhn, van thu dóng thành so 
luu vAn bàn den. 

e) Lp ho so và giao np ho so vào Luu trt Co quail, Luu trü ljch sr 
- Vic 1p ho so dOi vói vAn bàn giây thirc hin theo van bàn so 20/HD-

SNV ngày 14/3/2017 cüa S Ni vçt; riêng mâu Danh mic ho so, Miic liic vAn 
bàn, tài lieu trong ho so, Miic hic ho so, tài lieu np liru; Biên bàn giao nhn ho 
so, tài lieu, thirc hin theo Nghj djnh 30/2020/ND-CP. DOi vái van bàn din tcr 
vic 1p ho so thc hin trên H thông. 

Nhüng ho so, tài lieu dA giài quyêt xong, cuôi nAm yêu câu cOng chuc, 
vien chüc các co quail, dan vj giao np vào Luu trft co quan, Liiu trü ljch su de 
bào quàn theo quy djnh cüa pháp lut. 
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3. Các ca quail, &m vj can cir quy djnh tai  Nghj djnh 30/2020/ND-CP cüa 
ChInh phü ye cong tác van thu, thirc hin s1ra dôi, bô sung Quy chê cong tác van 
thu, lixu trü cüa co quail, &Yn vj cho phü hç'p. 

Dê nghj các phông chuyên môn, các don vi si,r nghip trirc thuc Si 
nghiêm tüc triên khai thirc hin. 

Noinhân: 
- Nhu kInh gi'ri; 
- LAnh dao S&; 
- Luu: VT, VP, Liêm; 

GIAM DOC 

  

Au Thi Mai 
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