Ngày 07 tháng 9 nm 2017, Th tng Chính ph ã ban hành Ch th s 35/CT-TTg v tng cng công tác lp
h s và giao np h s, tài liu vào lu tr c quan, lu tr lch s và ngày 14 tháng 11 nm 2016, UBND thành ph
à Nng ã ban hành Quyt nh s 7865/Q-UBND phê duyt án s 2777/A-SNV ngày 19 tháng 10 nm
2016 ca S Ni v v chnh lý và s hóa tài liu lu tr ca các c quan, a phng thuc thành ph à Nng giai on
2017 - 2020.

s kt 01 nm thc hin án chnh lý và s hóa tài liu lu tr ca thành ph à Nng giai on 2017-2020 và trin
khai Ch th s 35/CT-TTg ca Th tng Chính ph, S Ni v thành ph à Nng ã t chc Hi ngh "s kt 01 nm thc
hin án chnh lý và s hóa tài liu giai on 2017-2020 và trin khai Ch th s 35/CT-TTg ca Th tng Chính
ph".

Ông ng Công Chúc - Phó Giám c S Ni v phát biu ch o ti Hi ngh

Tham d Hi ngh gm i din lãnh ovn phòng ph trách công tác vn th, lu tr ti các s, ban, ngành, n v s
nghip trc thuc UBND thành ph; i din lãnh o phòng hành chính ph trách công tác vn th, lu tr ti các
ban, chi cc trc thuc các s, ngành thuc i tng áp dng ca án chnh lý và s hóa tài liu giai on 20172020; lãnh o Phòng Ni v ph trách qun lý nhà nc v công tác vn th, lu tr và ngi làm công tác vn th, lu

tr ti các c quan chuyên môn thuc UBND qun, huyn.

Ti Hi ngh, các i biu ã c nghe Báo cáo s kt 01 nm thc hin án chnh lý và s hóa tài liu lu tr ca thành
ph à Nng giai on 2017-2020. Theo l trình thc hin ca án, nm 2017 s thc hin chnh lý 371 mét giá tài
liu và s hóa 107 mét giá tài liu. Kt qu là các c quan hoàn thành chnh lý, h thng hóa 594 mét giá tài
liu và vic s hóa 117 mét giá tài liu. S lng tài liu c chnh lý và s hóa tài liu trong nm 2017 ã vt ch tiêu
so vi l trình thc hin ca án do có mt s c quan t cân i kinh phí chnh lý thêm tài liu lu tr. Nh vy, nm
2017, thành ph à Nng ã thc hin thành công án.

Trên c s tng hp ý kin tham gia ca các i biu tham d Hi ngh và tip tc trin khai thc hin án, trin khai
thc hin Ch th s 35/CT-TTg trong nm 2018, S Ni v ã ngh các c quan t chc thc hin mt s ni dung v
công tác vn th, lu tr nh sau:

1. T chc 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 và Công vn s 8009/UBND-SNV ngày 09
tháng 10 nm 2017 ca Ch tch UBND thành ph à Nng v vic trin khai thc hin Ch th s 35/CT-TTg ca Th
tng Chính ph;

2. Tip tc trin khai thc hin án chnh lý dt im toàn b tài liu lu tr ri l, tích ng ca các c quan thuc i tng
áp dng ca án và la chn tài liu quan trng, có giá tr s hóa, tin ti lu tr tài liu in t và hin i hóa công tác
lu tr.

Chm nht n ht nm 2021, các c quan, a phng chnh lý dt im tài liu lu tr hình thành t nm 2015 tr v trc
ang bó gói, tn ng, tích ng ti c quan. Tài liu a ra chnh lý phi m bo y theo tng giai on tránh vic sau
khi chnh lý h s vn b xé l. Tài liu sau khi chnh lý phi m bo cht lng theo quy nh; u tiên chnh lý nhng tài
liu quan trng, có giá tr phc v khai thác, s dng.

i vi các qun, huyn, ngh xây dng án chnh lý tài liu ca tng qun, huyn và cn c vào phân cp ngân
sách ch o UBND các phng, xã xây dng án chnh lý tài liu ca tng phng, xã.

Trong quá thc hin chnh lý, s hóa tài liu lu tr, các c quan phi thc hin úng th tc tài chính, theo dõi,
kim tra vic chnh lý và s hóa tài liu.

3. Ban hành vn bn ch o, có các bin pháp tuyên truyn, ph bin, hng dn, kim tra công chc, viên chc,
ngi lao ng ti các n v thuc và trc thuc trong vic lp h s và giao np tài liu n hn np lu vào lu tr c quan
theo úng quy nh.

4. Ch o công chc, viên chc, ngi lao ng thc hin nghiêm túc vic lp h s công vic và giao np h s, tài liu
n hn np lu vào lu tr c quan. Ly vic lp h s là mt trong nhng tiêu chí ánh giá mc hoàn thành nhim v c
giao hàng nm i vi công chc, viên chc và ngi lao ng. Công chc, viên chc và ngi lao ng không thc hin
lp h s i vi nhng công vic c giao gii quyt hoc cht lng h s c lp không t, không c xp loi hoàn thành xut
sc, hoàn thành tt nhim v.

5. i vi nhng c quan có kt qu xp loi công tác vn th, lu tr hàng nm không t thì lãnh o c quan trc tip ph
trách công tác vn th, lu tr và b phn trc tip thc hin công tác vn th, lu tr ca c quan không c xp loi hoàn
thành xut sc nhim v, hoàn thành tt nhim v.

6. B trí kho lu tr din tích bo qun tài liu hình thành ti c quan và áp ng yêu cu bo v, bo qun an toàn
tài liu lu tr theo quy nh ca pháp lut; t chc khai thác, s dng tài liu có hiu qu phát huy giá tr ca tài liu
lu tr.

7. Tng cng ng dng công ngh thông tin trong công tác vn th, lu tr nh: tip tc qun lý vn bn i, n trên
môi trng mng, thc hin lp h s công vic in t; tip tc s hóa tài liu lu tr trên Phn mm; thc hin báo cáo thng
kê c s và ánh giá xp loi công tác vn th, lu tr trc tuyn. Trong ó, các c quan ch qun và Phòng Ni v có
trách nhim kim tra s liu báo cáo thng kê c s ca các n v trc thuc và n v thuc phm vi qun lý.

Mong rng, sau Hi ngh các c quan u có các gii pháp trin khai ng b các ni dung nêu trên công tác
vn th, lu tr ca tng c quan nói riêng và ca thành ph nói chung thc hin theo úng quy nh và úng tinh
thn Ch th s 35/CT-TTg ca Th tng Chính ph./.
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