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KẾ HOẠCH 
Tổ chức bàn giao hồ sơ cán bộ đi B  

trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
[ 

 
Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011; Chỉ thị số 

05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; Kế hoạch số 34/KH-
UBND ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển 
khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019. 

Căn cứ Kế hoạch số 94/KH-SNV ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Sở 
Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc Tô chức bàn giao hồ sơ cán bộ đi B thuộc tỉnh 
Lạng Sơn. 

Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức bàn giao hồ sơ cán 
bộ đi B trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 
1. Mục đích 
Tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân và thân nhân của cán bộ đi B trên 

địa bàn thành phố nhận lại hồ sơ, tài liệu. 
Cung cấp cho các cơ quan chức năng có những căn cứ quan trọng để xem 

xét giải quyết những vấn đề liên quan đến chế độ chính sách của bản thân và gia 
đình cán bộ đi B trên địa bàn thành phố Lạng Sơn khi cần thiết.   

2. Yêu cầu 
Bàn giao hồ sơ, tài liệu đầy đủ theo Mục lục, hồ sơ của từng; tài liệu bên 

trong hồ sơ phải được thống kê sắp xếp theo danh mục tài liệu.  
II. NỘI DUNG 
1. Phương thức bàn giao 
Giao cho Phòng Nội vụ đến nhận hồ sơ cán bộ đi B cho thành phố từ ngày 

24/6/2019 - 28/6/2019 (trong giờ hành chính) tại Chi cục Văn thư lưu trữ, số 3 
đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn và bàn giao 08 
hồ sơ cán bộ đi B cho từng cá nhân các xã, phường thành phố trên địa bàn thành 
phố Lạng Sơn. 

2. Thời gian, địa điểm 
Phòng Nội vụ và bàn giao hồ sơ cho các cá nhân xong trước ngày 

15/11/2019.  
3. Tổ chức thực hiện 
3.1. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 
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Đăng tải Danh sách hồ sơ cán bộ đi B trên trang thông tin điện tử của 
thành phố để cán bộ đi B và thân nhân, gia đình tra cứu, nắm thông tin, liên hệ, 
đăng ký nhận lại hồ sơ tài liệu. 

3.2. Phòng Nội vụ 
- Thực hiện sao chụp tài liệu đi B trước khi bàn giao để đưa vào lưu trữ tại 

Kho lưu trữ để phục vụ tra cứu sau này. 
- Tham mưu cho UBND thành phố thông báo danh sách cán bộ đi B đến 

UBND các xã, phường để niêm yết công khai tại trụ sở và phát trên hệ thống truyền 
thanh để cán bộ đi B và thân nhân biết, liên hệ, đăng ký nhận lại hồ sơ tài liệu. 

- Tổ chức trao trả hồ sơ trực tiếp cho cán bộ đi B hoặc thân nhân cán bộ đi B.  
- Báo cáo kết quả trao trả hồ sơ, tài liệu về Sở Nội vụ trước ngày 

30/11/2019. 
- Số hồ sơ cán bộ đi B còn lại chưa bàn giao hết (nếu có) được bảo quản 

và lưu trữ tại Kho lưu trữ của thành phố để tiếp tục trao trả khi cá nhân hoặc 
thân nhân cán bộ đi B có nhu cầu nhận lại. 

3.3. UBND các xã, phường 
Thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở, phát trên hệ thống truyền thanh 

và triển khai đển tất cả các khối, thôn để cán bộ đi B và thân nhân biết, liên hệ, 
đăng ký nhận lại hồ sơ tài liệu tại Phòng Nội vụ thành phố theo địa chỉ số 30, Lê 
Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

3.4. Các cơ quan phòng, ban, ngành, đảng, đoàn thể, thành phố 
Các cán bộ, công chức, viên chức cơ quan phòng, ban, ngành, đảng, đoàn 

thể, thành phố giúp UBND thành phố thực hiện công tác thông báo, tuyên truyền 
để cán bộ đi B và thân nhân biết, liên hệ, đăng ký nhận lại hồ sơ tài liệu. 

3.5. Các cá nhân hoặc thân nhân: Khi đến nhận hồ sơ mang theo các 
loại giấy tờ như: Chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc những giấy tờ hợp lệ 
khác liên quan đến thân nhân của người đi đi B để đối chiếu và nhận hồ sơ. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về 
cơ quan thường trực - Phòng Nội vụ thành phố theo số điện thoại 0205.775 388; 
0205.775 399 để xem xét, giải quyết./. 

(Kèm theo Kế hoạch có Mục lục 08  hồ sơ cán bộ đi B) 

    
Nơi nhận: 
- TT Thành uỷ (b/c); 
- TT HĐND TP; 
- CT, các PCT UBND TP; 
- Các cơ quan, phòng, ban, ngành, Đảng, đoàn thể TP; 
- Đảng ủy, UBND các phường, xã; 
- Trang TT điện tử TP; 
- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Lê Trí Thức 
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