Trong thi gian qua, thành ph à Nng ã trin khai thc hin nhiu ni dung trong công tác vn th, lu tr phc
v tt cho công tác ch o, iu hành ca lãnh o thành ph và lãnh o các c quan, a phng; lu tr lch s và lu tr c
quan c chú trng, m bo kp thi các yêu cu khai thác, s dng và bào qun tài liu lu tr. Nm 2017, công tác
vn th, lu tr thành ph à Nng có nhng kt qu ni bt nh sau:

1. Thc hin thành công án chnh lý và s hóa tài liu lu tr giai on 2017-2020 trong nm 2017

Trong nm 2017, có 30/30 c quan c thành ph cp kinh phígn 03 t ng ã hoàn thành s hóa 117 mét
giá tài liu và hoàn thành chnh lý, h thng hóa 593 mét giá tài liu.Vi kt qu t c, ngày 26/12/2017 S Ni v
ã t chc s kt 01 nm thc hin thành công án và trin khai các nhim v, xut các gii pháp thc hin l trình án
trong nm 2018 t hiu qu, cht lng hn.

Ông ng Công Chúc, Phó Giám c S Ni v phát biu khai mc
ti Hi ngh s kt 01 nm thc hin án chnh lý và s hóa tài liu lu tr
giai on 2017-2020

2. ng dng ng b các phn mm trong công tác vn th, lu tr

Thc hin ý kin ch o ca UBND thành ph trong vic y mnh ng dng công ngh thông tin trong hot ng ca
các c quan nhà nc, các c quan, a phng ã ng dng ng b, thng nht, hiu qu 04 phn mm trong công tác
vn th, lu tr, ó là:

- Phn mm Qun lý vn bn và iu hành ccác c quan ã ng dng phn mm này trong vic qun lý vn bn i, vn
bn n và s dng có hiu qu vic liên thông, trao i vn bn in t … góp phn gim ti rt ln công vic ti b phn vn th
và tit kim thi gian, chi phí trong vic gi/nhn vn bn.

- Phn mm lu tr dùng chung ca thành ph c tích hp phn mm trên H thng Thông tin chính quyn in t
thành ph ti a ch egov.danang.gov.vn; theo ó, tt c các s, ban, ngành (k c ban, chi cc trc thuc) và
UBND qun, huyn (k c các phòng chuyên môn) ã ng dng phn mm này trong vic s hóa tài liu lu tr c
quan. Nm 2017, các c quan ã thc hin s hóa c 63 phông lu tr vi 1.435.891 t tài liu trên phn mm này
chim dung lng lu tr là 298.922,4MB.

Tính nng s hóa tài liu trên Phn mm Lu tr dùng chung

- Phn mm Báo cáo thng kê c s, tng hp và ánh giá công tác vn th, lu tr trc tuyn c áp dng cho hn
600 c quan, n v trên a bàn thành ph thc hin báo cáo thng kê c s, tng hp công tác vn th, lu tr trc
tuyn vi các ni dung theo úng quy nh . Qua ó, t ng tng hp kt qu và kt xut các s liu nên h tr, tit kim
nhiu thi gian cho các c quan, n v trong vic báo cáo, ánh giá kt qu công tác vn th, lu tr hàng nm.

- Phn mm lu tr lch s ti Lu tr lch s thành ph c xây dng vi y các tính nng nh: qun lý kho, giá, k,

phông, h s; thu thp, bo qun tài liu; s hóa tài liu... áp dng s hóa tài liu góp phn nâng cao cht lng, hiu
qu phc v khai thác, s dng tài liu ti Lu tr lch s thành ph. Nm 2017, Lu tr lch s thành ph ã hoàn thành
vic s hóa 04 mét giá tài liu phông lu tr Ban Thi ua - Khen thng tnh Qung Nam - à Nng và 51,5 mét
giá tài liu phông lu tr UBND thành ph à Nng nm 2010.

3. Chú trng tp hun nghip v và hi ngh, hi tho v công tác vn th, lu tr

Trong nm 2017, thành ph ã t chc 04 lp tp hun, bi dng v nghip v trong công tácvn th, lu tr (lp tp
hun bo v bí mt nhà nc trong ngành Ni v và trong công tác vn th, lu tr; lp tp hun nghip v công tác vn
th, lu tr và 02 lp tp hun son tho vn bn và lp h s) cho 407 lt lt ngi tham gia góp phn nâng cao nghip v
cho i ng công chc, viên chc làm công tác vn th, lu tr ca các c quan, n v trên a bàn thành ph.

Bên cnh ó, theo nhu cu thc t, các s, ngành, qun, huyn ã ch ng t chc các lp bi dng, tp hun chuyên
sâu v nghip v công tác vn th, lu tr nh: qun Cm L, qun Thanh Khê, qun Sn Trà, S Công Thng... t chc
tp hun v công tác bo v bí mt nhà nc trong công tác vn th, lu tr; qun Cm L, qun Sn Trà, huyn Hòa
Vang, phng An Hi ông, phng Khuê Trung, phng Hòa Th ông, Cc Hi quan, S Nông nghip và Phát
trin nông thôn, S Giáo dc và ào to, Chi cc Bo v Môi trng… t chc tp hun son tho vn bn hành chính
và lp h s. Ngoài ra, S Ni v ã c công chc n hng dn trc tip ti tt c các lp tp hun do các c quan, a phng t
chc.

Thành ph cng t chc các hi ngh, hi tho chuyên sâu nghip v vn th, lu tr nh: Hi tho v lp h s và giao
np tài liu d án, xây dng công trình vào Lu tr lch s thành ph i vi các ban qun lý d án ca thành ph và
qun, huyn; hi ngh áp dng vn bn in t và lp h s in t; hi ngh s kt 01 nm thc hin án chnh lý và s hóa tài
liu lu tr giai on 2017-2020 và trin khai Ch th s 35/CT-TTg ca Th tng Chính ph… ây là ln u tiên t chc
các hi ngh, hi tho này ti thành ph à Nng và mang li hiu qu thit thc, tác ng rõ nét n nhn thc ca lãnh o
các c quan, n v.

Quang cnh Hi tho áp dng vn bn in t và lp h s in t

4. Ban hành b mu áp dng thng nht v danh mc h s, danh mc thành phn tài liu, bng thi hn
bo qun tài liu

Nm 2017, thành ph ã ban hành 06 b mu áp dng thng nht v danh mc h s, danh mc thành phn tài
liu, bng thi hn bo qun tài liu i vi 06 nhóm n v, bao gm: B mu 04 phòng chuyên môn thuc UBND
qun, huyn (Vn phòng HND và UBND qun, huyn, Phòng Kinh t, Phòng Vn hóa và Thông tin, Thanh
tra qun, huyn); trng THPT và THCScông lp nhm trin khai áp dng thng nht các b mu tài liu trong quá
trình hot ng ca các n v và giúp cho các n v ban hành các vn bn và lp h s công vic cht lng, úng quy
nh.

n nay, à Nng ã ban hành và áp dng thng nht c 16 b mu v danh mc h s, danh mc thành phn tài liu,
bng thi hn bo qun tài liu i vi 12 phòng chuyên môn thuc UBND qun, huyn; 01 b mu ca UBND phng,
xã; 03 b mu ca các trng tiu hc, THCS và THPT công lp trên a bàn thành ph.

5. Tng cng công tác kim tra và ánh giá, xp loi công tác vn th, lu tr

Nhm nâng cao hiu qu thc hin công tác vn th, lu tr trên a bàn thành ph, nm 2017, à Nng tip tc thc
hin ánh giá, xp loi công tác vn th, lu tr nm 2016 i vi 34 s, ban, ngành, qun, huyn. Theo ó, có 08
c quan xp loi xut sc và c Ch tch UBND thành ph tng bng khen; 09 c quan xp loi tt; 11 c quan xp loi
khá; 05 c quan xp loi trung bình khá và trung bình; 01 c quan xp loi cha t. Qua kt qu ánh giá, Ch
tch UBND thành ph ã có vn bn yêu cu c quan này chn chnh, khc phc các hn ch, thc hin úng quy nh
v công tác vn th, lu tr.

Phó Ch tch UBND thành ph H K Minh
tng Bng khen ca Ch tch UBND thành ph cho các tp th xut sc
trong công tác vn th, lu tr nm 2016

Ngoài vic kim tra ánh giá, xp loi công tác vn th, lu tr ti 34 c quan; trong nm 2017, thành ph chú
trng n công tác kim tra kt hp hng dn nghip v ti 81 c quan, bao gm: 10 ban qun lý d án và các n v bo
qun tài liu n b, gii ta các d án; 09 c quan trung ng trên a bàn thành ph; 20 n v trc thuc các s, ban,
ngành và UBND các phng, xã; kim tra cht lng chnh lý và s hóa tài liu nm 2017 ti 30 c quan c ngân
sách thành ph cp kinh phí; phi hp kim tra, hng dn công tác vn th, lu tr ti 22 c quan, n v.

6. Thc hin tt nhim v Lu tr lch s thành ph

Trong nm 2017, thành ph ã trin khai ng b các ni dung v Lu tr lch s, ó là:

- Thu thp tài liu ca 22 c quan gm 38 phông lu tr vi 73,3 mét giá tài liuvào Lu tr lch s thành ph;

- Bo qun an toàn tài liu lu tr lch s ca thành ph, lp t h thng camera giám sát cht ch trong và ngoài
kho lu tr cng nh b trí cán b Công an thành ph phi hp vi nhân viên bo v ca Trung tâm Lu tr lch s tng
cng an toàn kho lu tr.

- Phc v 131 lt ngi n nghiên cu, khai thác tài liu ti Lu tr lch svi hn 800 h s, tài liu theo úng quy trình,
th tc.

- Lu tr lch s thành ph ã thc hin chnh lý 60 mét giá tài liu ca UBND thành ph, Vn phòng UBND
thành ph và tài liu ng; s hóa 51,5 mét giá tài liu phông UBND thành ph à Nng nm 2010.

- Ngoài ra, Trung tâm Lu tr lch s ã thc hin dch v lu tr trong vic chnh lý cho 17 c quan vi 434,3 mét
giá h s, tài liu và s hóa tài liu ca 19 c quan vi vi 112 mét theo nhu cu ca các c quan trên a bàn
thành ph.

Tin tng rng vi kt qu t c trong nm 2017 s là tin công tác vn th, lu tr ca thành ph à Nng ngày càng i
vào nn np và phát trin trong thi gian n./.

Thùy Dung

