Vn th, lu tr là công tác không th thiu trong hot ng ca mi c quan và là công vic ca tt c công chc, viên chc ch không riêng mt
cá nhân. Nó có vai trò gn kt và lu gi mi hot ng ca c quan, t chc và có vai trò rt quan trng i vi tt c các lnh vc ca i sng xã hi.
Thc hin các quy nh ca pháp lut, trong thi gian qua công tác vn th, lu tr thành ph à Nng ã t mt s kt qu nht nh, bo m cung cp
thông tin kp thi phc v cho s lãnh o, ch o, iu hành ca mi c quan và phc v nhu cu khai thác, s dng tài liu ca các c quan, cá
nhân.

Tuy nhiên, qua theo dõi, kim tra thc t ti các c quan trên a bàn thành ph cho thy công tác vn th, lu tr vn còn nhiu trn tr, ó là:
Th trng mt s c quan cha tht s quan tâm úng mc n công tác hot ng vn th, lu tr; công chc, viên chc làm công tác vn th, lu tr
còn kiêm nhim nhiu công vic khác, cha qua ào bi dng nghip v còn nhiu nên cha thc hin y nhim v, ni dung ca công tác vn
th lu tr ti c quan; thng kê danh mc h s cha bao quát ht các công vic hình thành ca c quan; công chc, viên chc cha ch ng
trong vic lp h s công vic; cha thu thp h s, tài liu kp thi, y vào lu tr c quan, lu tr lch s; tài liu mt s c quan còn lu tr phân tán
nhiu ni; din tích kho lu tr hin hành các c quan cha áp ng nhu cu thu thp, bo qun tài liu, c bit là các c quan ang làm vic
trong Trung tâm Hành chính thành ph nhng thành ph cha trin khai xây dng kho lu tr hin hành dùng chung; din tích kho lu
tr lch s ã ht din tích bo qun tài liu nhng vic trin khai xây dng kho lu tr chuyên dng chm; vn bn in t ang hình thành vi s lng rt
ln nhng c quan có thm quyn cha có vn bn hng dn, quy nh nên công tác qun lý vn bn in t trên môi trng mng và công tác lp
h s in t ca các c quan cha c trin khai. Thành ph cng cha t chc trin lãm gii thiu tài liu lu tr n vi công chúng; vic phát huy giá
tr tài liu lu tr cha c quan tâm úng mc.

công tác vn th, lu tr ca thành ph à Nng i vào nn np, cht lng và thc hin úng các quy nh ca Nhà nc, c bit trin khai hiu qu tinh
thn ch o ca Th tng Chính ph ti Ch th s 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 nm 2017, thành ph cn khc phc nhng ni dung, ó là:

(1) Th trng c quan cn quan tâm, chú trng, u t xng áng i vi lnh vc vn th, lu tr trong c quan ca mình; c quan chc nng cn ly kt
qu ánh giá, xp loi công tác vn th, lu tr ca c quan xem xét, phân loi mc hoàn thành nhim v hàng nm ca th trng c quan theo
ch o ti Ch th s 35/CT-TTg.

(2) Rà soát, sa i, ban hành y các vn bn liên quan n công tác vn th, lu tr; c bit thng kê ban hành danh mc h s y vi nhng
công vic thc t trong hot ng ca c quan, to c s công chc, viên chc lp h s và qun lý, thu thp toàn b h s, là góp phn nâng cao ý
thc, trách nhim cho mi cá nhân trong c quan i vi lp h s. a vic chp hành pháp lut v vn th, lu tr là mt trong các tiêu chí ánh
giá, phân loi mc hoàn thành nhim v c giao ca mi công chc, viên chc.

(3) Th trng c quan chú trng công tác chnh lý và s hóa tài liu lu tr; tng cng công tác khai thác, s dng tài liu ti Lu tr c quan;
ch o rà soát, tng hp tài liu lu tr ca c quan, tránh tài liu tích ng, lu tr phân tán nhiu ni; to iu kin cho ngi làm công tác vn th, lu
tr t nghiên cu, thng xuyên trao i, cp nht kin thc, bi dng nghip v.

(4) C quan có thm quyn sm ban hành các vn bn quy phm pháp lut i vi vic qun lý vn bn in t và h s in t. T ó, thành ph nâng
cp, hoàn thin tính nng lp h s in t trên Phn mm Qun lý vn bn và iu hành, Phn mm Mt ca (i vi lp h s mt ca in t); a vào áp dng
hiu qu phn mm nhn dng và bóc tách thông tin vn bn ti b phn vn th gim ti công vic cho ngi làm công tác vn th và áp dng s
hóa tài liu ti Phn mm Lu tr dùng chung ca thành ph.

(5) Thành ph sm trin khai xây dng kho lu tr hin hành dùng chung và y nhanh tin xây dng kho lu tr chuyên dng giai on 2
áp ng nhu cu thu thp, bo qun, bo v tài liu lu tr ca các c quan, a phng trên a bàn thành ph.

(6) Thc hin vic tuyên truyn, phát huy giá tr tài liu lu tr c bit là gii thiu n công chúng khi tài liu v qun lý rung t trc nm 1954
ang bo qun ti Lu tr lch s thành ph./.

