ng hoa Xuân K Hi 2019 ti thành ph à Nng

Nh mt quy lut t nhiên, mùa xuân mang n cho mi chúng ta nhng tia hy vng mi, nuôi dng nhng khát vng, nhng hoài bão mà
ta vn cha thc s t c, cha hoàn thành trong nm trc, khin ta hy vng v nhng thay i tt p hn v cuc sng, v công vic trong nm sau.
Chính vì vy, mùa xuân K Hi nm 2019 luôn ha hn rt nhiu nh hng, nhim v quan trng nhm khc phc c nhng khó khn, hn ch
trong nm qua, là c s, tin giúp xây dng mt thành ph à Nng nói chung, công tác vn th, lu tr nói riêng ngày càng phát trin
theo hng công nghip hóa, hin i hóa,

V công tác vn th, lu tr, trong nm qua thành ph à Nng ã t c nhiu thành tích ni bt nh: Trin khai hiu qu án chnh lý và s hóa tài
liu lu tr giai on 2017 - 2020, s hóa c 287 mét giá tài liu và chnh lý c 1556,5 mét giá tài liu. So vi l trình thc hin án trong nm
2018 (chnh lý 528 mét và s hóa 116 mét tài liu) c phê duyt ti Quyt nh s 7865/Q-UBND, n thi im này các c quan ã hoàn
thành vt mc vic chnh lý, s hóa tài liu trong nm 2018. Vic hoàn thành theo l trình ca án giúp thành ph gii quyt dt im c nhiu
h s, tài liu tn ng, cht ng ca các c quan, t chc và hng n lu tr tài liu. Hoàn thành vic tu b 33 bó s khonh vi 32.502 ttài liu v t ai
theo l trình án tu b, phc ch tài liu lu tr ti Trung tâm Lu tr lch s thành ph à Nng nm 2018.

Bên cnh ó, nm 2018 thành ph à Nng cng ã trin khai có hiu qu k hoch thc hin Ch th 35/CT-TTg mà im nhn là t chc thành
công hi thiv lp h s và công tác lu tr t cp c s n cp thành ph, vi s tham gia ca 821 công chc, viên chc ti cp c s và 151 công
chc, viên chc cp thành ph. ây là ln u tiên thành ph t chc Hi thi và c các c quan, a phng ánh giá là mt trong nhng hình thc
thit thc y mnh tuyên truyn, ph bin, quán trit Ch th s 35/CT-TTg; giúp công chc, viên chc, ngi lao ng tham gia Hi thi nm vng
các quy nh, nâng cao nhn thc, xác nh rõ trách nhim ca cá nhân và giúp nâng cao k nng lp h s và h thng hóa tài liu lu tr.ng
thi, bo v an toàn Kho Lu tr lch s và phc v tt yêu cu khai thác, s dng tài liu ca các c quan, a phng

Tuy nhiên, công tác vn th, lu tr vn còn mt s hn ch: Mt s c quan ban hành vn bn hành chính cha m bo k thut trình bày; cha
quy nh thi gian x lý vn bn n và cha có bin pháp theo dõi, ôn c x lý vn bn n nên không có s liu không a vào báo cáo c; cht
lng lp h s công vic ti mt s c quan cha cao;cha giao np y , dt im tài liu n hn np lu vào lu tr c quan; còn nhiu tài liu lu tr tn ng,
tích ng cha c chnh lý; kho lu tr ca mt s c quan không din tích bo qun tài liu, các trang thit b bo qun tt, kéo dài tui th ca tài
liu hu nh cha c trang b;kho lu tr tm tài liu ca các S: Xây dng, Giao thông Vn ti, Nông nghip và Phát trin nông thôn xung cp,
không bo m tip tc bo qun tài liu; kho Lu tr lch s ca thành ph ht din tích bo qun tài liu nên không th tip tc thu thp tài liu ca
các c quan thuc ngun np lu.

T nhng hn ch trong công tác vn th, lu tr nm 2018, UBND ã ch onhim v công tác vn th, lu tr nm 2019ca thành ph tp trung
vào 03 nhim v trng tâm sau:Trin khai xây dng Kho lu tr chuyên dng ca thành ph (giai on 2).ng thi, ngày 24 tháng 01 nm
2019, UBND thành ph ã ban hành Quyt nh s 439/Q-UBND phê duyt iu chnh d án xây dng Kho Lu tr chuyên dng thành ph
à Nng giai on 2; tip tc trin khai thc hin án chnh lý và s hóa tài liu lu tr và án tu b khi tài liu a b thi k Pháp thucti Lu tr lch s
thành ph; tip tc trin khai thc hinQuyt nh s 721/Q-UBND ngày 09 tháng 02 nm 2018 ca Ch tch UBND thành ph v vic ban
hành K hoch thc hin Ch th s 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 nm 2017 ca Th tng Chính ph v tng cng công tác lp h s và giao
np h s, tài liu vào lu tr c quan, lu tr lch s ti thành ph à Nng.
Nhm trin khai tt các nhim v trng tâm trên, các c quan n v cn thc hin úng quy nh các nghip v v công tác vn th và lu tr; tip tc
ng dng tt công ngh thông tin trong công tác vn th, lu tr; ng dng phn mm công tác lu tr s hóa tài liu; thc hin báo cáo thng
kê c s, ánh giá, xp loi trc tuyn); u t kinh phí cho công tác vn th, lu tr...

Mong rng, nm 2019 này, công tác vn th, lu tr ca thành ph à Nng s khc phc c tt c các mt hn ch, cáccông vic cha hoàn
thành trong nm 2018, ng thi vi s quan tâm, ch o ca lãnh o thành ph, s quyt tâm thc hin ca các c quan, a phng, thành ph à
Nng s hoàn thành c nhng nhim v ã t ra./.

