
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
ơ 
 

Số         /UBND – TH1 

 

     Vĩnh Phúc, ngày        tháng       năm 2021 
 

V/v quản lý tài liệu khi chia, 

tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức, 

đơn vị hành chính; tổ chức lại, 

chuyển đổi hình thức sở hữu       

doanh nghiệp nhà nước trên  

địa bàn tỉnh 

 

 

   Kính gửi:  

     - Các sở, ban, ngành; 

     - UBND các huyện, thành phố; 

     - Các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu. 
 

Căn cứ Luật Lưu trữ, Thông tư số 46/2005/TT-BNV ngày 27/4/2005 của Bộ 

Nội vụ hướng dẫn quản lý tài liệu khi chia tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị 

hành chính; tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước; 

Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy 

chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc và Quyết định số 1044/QĐ-UBND 

ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ 

chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Vĩnh Phúc.  

Để quản lý và bảo quản tài liệu lưu trữ được an toàn, tránh mất mát, hư hỏng 

tài liệu khi chia, tách, sáp nhập các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính; tổ chức 

lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà theo quy định của pháp luật, 

UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo như sau: 

1. Tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính khi thực 

hiện chia, tách, sáp nhập 

1.1  Đối với cơ quan, tổ chức khi chia, tách, sáp nhập để thành các cơ quan, 

tổ chức mới. 

a) Hồ sơ, tài liệu thuộc nguồn nộp lưu: được giao nộp vào Lưu trữ lịch sử 

khi đến hạn giao nộp. 

b) Hồ sơ, tài liệu không thuộc nguồn nộp lưu: cơ quan mới tiếp nhận trụ sở 

cũ tiếp tục quản lý. Trường hợp cơ quan mới thành lập không tiếp nhận trụ sở cũ 

hoặc cùng tiếp nhận trụ sở cũ thì việc quản lý những tài liệu do cơ quan quản lý 

cấp trên trực tiếp quyết định. 

c) Hồ sơ, tài liệu liên quan đến những công việc dở dang: cơ quan mới thành 

lập, có chức năng quản lý và được giao nhiệm vụ tiếp tục giải quyết công việc đó 

thì được tiếp nhận lại hồ sơ, tài liệu để theo dõi giải quyết tiếp. 
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1.2 Đối với cơ quan, tổ chức trước khi chia, tách, sáp nhập không thuộc 

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

a) Hồ sơ, tài liệu liên quan đến những công việc đã được giải quyết xong: cơ 

quan mới thành lập, tiếp nhận trụ sở cũ tiếp tục quản lý. Nếu cơ quan mới thành 

lập không tiếp nhận trụ sở cũ, việc quản lý tài liệu cũ do cơ quan quản lý cấp trên 

trực tiếp quyết định. 

b) Hồ sơ, tài liệu về những việc đang giải quyết: cơ quan mới thành lập hiện 

đang có nhiệm vụ tiếp tục giải quyết công việc đó, tiếp nhận để theo dõi, giải 

quyết tiếp. 

2. Tài liệu của các doanh nghiệp nhà nước khi tổ chức lại hoặc chuyển 

đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước  

2.1 Trường hợp doanh nghiệp trước khi chuyển đổi hình thức sở hữu là cơ 

quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh phải thực hiện các công 

việc sau: 

a) Tiến hành thu thập tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, thực hiện việc phân loại, 

chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu và thống kê thành Mục lục hồ sơ nộp lưu. 

b) Tuyệt đối không được hủy tài liệu khi chưa thực hiện đúng các quy trình 

về xác định giá trị tài liệu. 

c) Tổ chức giao nộp hồ sơ, tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn vào Lưu 

trữ lịch sử tỉnh theo đúng quy định. 

2.2 Trường hợp doanh nghiệp nhà nước trước khi chuyển đổi hình thức sở 

hữu không thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh: 

Tiến hành thu thập tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, thực hiện việc phân loại, 

chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê thành Mục lục hồ sơ nộp lưu, tiếp tục 

quản lý và bảo quản toàn bộ hồ sơ, tài liệu tại Lưu trữ cơ quan theo đúng quy định. 

2.3 Trường hợp doanh nghiệp khi chuyển đổi hình thức sở hữu nhưng chưa 

bàn giao được hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử hoặc cơ quan quản lý cấp trên do 

trường hợp đặc biệt như: 

Phục vụ cho công tác điều tra, quyết toán và công trình đang triển khai dở 

dang để bàn giao cho đơn vị mới tiếp tục thực hiện thì phải có Báo cáo bằng văn 

bản đến Sở Nội vụ hoặc cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nêu rõ lý do xin hoãn 

nhưng phải lập, nộp Mục lục hồ sơ, Mục lục văn bản; các phương tiện bảo quản, 

công cụ tra cứu cho Lưu trữ lịch sử tỉnh hoặc cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp 

theo dõi đồng thời nộp lưu hồ sơ, tài liệu ngay sau khi công việc kết thúc. 
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3. Xác định Phông lưu trữ trong trường hợp chia, tách, sát nhập cơ 

quan, tổ chức, đơn vị hành chính; tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu 

doanh nghiệp. 

Đối với cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp chuyển đổi hình thức sở hữu: đơn 

vị nào trực tiếp quản lý hồ sơ, tài liệu cũ tiến hành lập phương án phân loại, tổ 

chức sắp xếp, chỉnh lý theo Phông lưu trữ để bảo quản. 

 a) Phông đóng: là Phông của cơ quan, tổ chức chấm dứt hoạt động, không 

cập nhật, thu thập bổ sung tài liệu định kỳ. 

 b) Phông mở: là Phông của cơ quan, tổ chức đang hoạt động, cập nhật, thu 

thập, bổ sung tài liệu theo định kỳ. 

 4. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, tổ 

chức thuộc nguồn nộp lưu có trách nhiệm 

a) Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên, người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

chức chỉ đạo, triển khai, đôn đốc và kiểm tra việc quản lý, bảo quản tài liệu khi chia, 

tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính; tổ chức lại, chuyển đổi hình thức 

sở hữu doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật và văn bản này theo 

nguyên tắc không được làm mất mát, hư hỏng, phân tán, lộ, lọt, bí mật tài liệu. 

b) Các đơn vị và cá nhân trong cơ quan, tổ chức thực hiện chỉnh lý, thống 

kê toàn bộ hồ sơ, tài liệu và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan theo Điều 

30, Điều 31 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư, Điều 13 Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của 

UBND tỉnh ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc; thực hiện 

nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử theo Luật Lưu trữ. 

c) Bố trí kho lưu trữ, trang thiết bị bảo quản để tiếp nhận hồ sơ, tài liệu khi 

chia tách, sáp nhập; tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm an toàn 

tuyệt đối tài liệu lưu trữ các cơ quan, tổ chức. 

d) Hàng năm, thực hiện báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện 

việc quản lý tài liệu khi chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính; 

tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước về Sở Nội vụ để 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

5. Sở Nội vụ 

 a) Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý, chỉ đạo về 

công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp và đúng quy định của  

pháp luật. 

 b) Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thu thập hồ sơ, chỉnh lý, xác định giá trị 

tài liệu, bố trí kho lưu trữ và bảo quản tài liệu lưu trữ; kiểm tra việc chuẩn bị tài 

liệu của cơ quan, tổ chức và thực hiện việc tiếp nhận tài liệu vào Lưu trữ lịch sử 

theo quy định. 
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 c) Tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai và kết quả thực hiện 

việc quản lý tài liệu khi chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính; tổ 

chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

 Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập; các doanh nghiệp nhà nước thuộc 

UBND tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Cục VT&LT nhà nước; 
- CT, PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Như trên (t/h); 

- Lưu VT, TH1.  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 Phan Thế Huy 
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