
UỶ BAN NHÂN DÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1341/QĐ-UBND                Đà Nẵng, ngày 19  tháng  02   năm 2011

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2011

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia ngày 04 tháng 4 năm 2001;
Theo Công văn số 15/VTLTNN-NVĐP ngày 12 tháng 01 năm 2011 của Cục 

Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác 
văn thư, lưu trữ năm 2011 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ 
năm 2011 của thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp UBND thành phố theo dõi, 
đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy 
định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng 
các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND 
các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố và 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

                CHỦ TỊCH

                 Trần Văn Minh



    
       UỶ BAN NHÂN DÂN

           
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Công tác văn thư, lưu trữ năm 2011

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1341 /QĐ-UBND ngày 19  tháng 02  năm 2011  
của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng)

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

STT
Nội dung công việc Cơ quan thực hiện Cơ quan 

phối hợp

Thời 
gian 
hoàn 
thành

Kết quả

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

1.

Tiếp tục củng cố đội ngũ 
công chức, viên chức 
làm công tác văn thư, 
lưu trữ tại các cơ quan, 
đơn vị trong thành phố; 
Thực hiện việc chuẩn 
hóa công chức, viên 
chức văn thư, lưu trữ 
theo đúng quy định của 
nhà nước.

Các cơ quan, đơn vị, 
địa phương; các Hội 
được giao biên chế; 
các cơ quan Trung 
ương đóng trên địa 
bàn thành phố

Sở Nội vụ Tháng 
10/2011

Củng cố 
đội ngũ 
công 
chức, 
viên 
chức 
văn thư, 
lưu trữ 
tại các 
cơ quan, 
đơn vị.

2.

Tổ chức bồi dưỡng 
nghiệp vụ cho những 
người làm công tác văn 
thư, lưu trữ; lập hồ sơ 
công việc cho công 
chức, viên chức

Sở Nội vụ Các  sở, 
ngành, 
quận, 
huyện 

Tháng 
6/2011

3.

Tổ chức 02 lớp tập huấn 
ban hành các văn bản 
của công tác văn thư, lưu 
trữ cho công chức, viên 
chức lãnh đạo được phân 
công phụ trách công tác 
văn thư, lưu trữ của các 

Sở Nội vụ Các Sở, 
ngành, 
quận, 
huyện

Tháng 
7/2011

02 lớp 
tập huấn 
nghiệp 
vụ;
Có đánh 
giá kết 
quả tập 



cơ quan, địa phương huấn 
thông 
qua kết 
quả  ban 
hành 
các văn 
bản của 
các đơn 
vị

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Rà soát, bổ sung, thay 

thế, ban hành mới các 
văn bản về công tác văn 
thư, lưu trữ (gồm Quy 
chế công tác văn thư, lưu 
trữ; Quy chế soạn thảo 
và ban hành văn bản; 
Danh mục hồ sơ cơ 
quan; Danh mục thành 
phần hồ sơ tài liệu cơ 
quan; Bảng thời hạn bảo 
quản tài liệu); trong đó 
tập trung ban hành 02 
văn bản: Danh mục hồ 
sơ cơ quan hàng năm và 
danh mục thành phần tài 
liệu nộp lưu

Chỉ đạo các cơ quan,  
đơn vị trực thuộc ban 
hành các văn bản về 
công tác văn thư, lưu trữ.

Tất cả các cơ quan, 
đơn vị, địa phương; 
các Hội được giao 
biên chế; các cơ quan 
Trung ương đóng trên 
địa bàn thành phố

Sở Nội vụ  Quý 
II/2011

Các văn 
bản về 
công tác 
văn thư, 
lưu trữ;
100% 
các cơ 
quan, tổ 
chức 
thuộc 
nguồn 
nộp lưu 
tài liệu 
vào lưu 
trữ lịch 
sử đều 
có danh 
mục

2.

Xây dựng danh mục 
thành phần hồ sơ của 
những hồ sơ hình thành 
phổ biến trong hoạt động 
của các cơ quan đơn vị

Sở Nội vụ Trung tâm 
Lưu trữ 
thành phố;
Các cơ 
quan thuộc 
nguồn nộp 
lưu tài liệu 
vào lưu trữ 

Tháng 
10/2011



lịch sử 
thành phố

3.

Sơ kết 03 năm thực hiện 
Chỉ thị số 22/CT-UBND 
ngày 11 tháng 12 năm 
2008 của Chủ tịch 
UBND thành phố về 
chấn chỉnh công tác văn 
thư, lưu trữ trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng

Sở Nội vụ Các sở, 
ngành, 
quận, 
huyện, các 
cơ quan 
Trung 
ương thuộc 
nguồn nộp 
lưu tài liệu 
vào Trung 
tam Lưu 
trữ thành 
phố

Tháng 
8/2011

Báocáo
sơ kết

4.

Xây dựng và ban hành 
tiêu chí đánh giá xếp loại 
công tác văn thư, lưu trữ 
của các cơ quan, địa 
phương thuộc thành phố

Sở Nội vụ Các sở, 
ngành, 
quận, 
huyện, các 
cơ quan 
Trung 
ương thuộc 
nguồn nộp 
lưu tài liệu 
vào Trung 
tam Lưu 
trữ thành 
phố

Tháng 
6/2011

III. HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ VĂN THƯ, LƯU TRỮ

1.

Tăng cường đầu tư kinh 
phí, cơ sở vật chất cho 
công tác văn thư, lưu 
trữ; bố trí và đầu tư trang 
thiết bị cho kho lưu trữ 

Tất cả các cơ quan, 
đơn vị, địa phương; 
các Hội được giao 
biên chế

QúyI 
năm 
2011



2.

Thực hiện việc soạn thảo 
và ban hành văn bản, 
quản lý  văn bản đi, văn 
bản đến,  quản lý và sử 
dụng con dấu theo đúng 
quy định của Nhà nước;

Tất cả các cơ quan, 
đơn vị, địa phương; 
các Hội được giao 
biên chế; các cơ quan 
Trung ương đóng trên 
địa bàn thành phố

Trong 
năm 
2011

3.

Tập trung chỉ đạo cán 
bộ, công chức, viên chức 
lập hồ sơ công việc và 
giao nộp hồ sơ công việc 
từ năm 2009 vào lưu trữ 
cơ quan theo đúng quy 
định

Tất cả các cơ quan, 
đơn vị, địa phương; 
các Hội được giao 
biên chế; các cơ quan 
Trung ương đóng trên 
địa bàn thành phố

Trong 
năm 
2011

Công 
việc 
được lập 
hồ sơ

4.
Xây dựng kế hoạch hỗ 
trợ kinh phí chỉnh lý tài 
liệu tồn đọng cho các cơ 
quan, đơn vị năm 2012

Sở Nội vụ Sở Tài 
chính, Các 
cơ quan, 
đơn vị có 
tài liệu tồn 
đọng

Tháng 
10 năm 
2011

Kinh 
phí 
chỉnh lý 
tài liệu

5.
Triển khai các công việc 
liên quan đến xây dựng 
kho lưu trữ chuyên dụng 
thành phố

 
VănphòngUBNDthành        
phố

Trung tâm 
Lưu trữ; 
Ban Quản 
lý các dự 
án xây 
dựng

Trong 
năm 
2011

Liên tục 
theo dõi 
tiến độ 
triển 
khai để 
kịp thời 
báo cáo, 
đề xuất 
Lãnh 
đạo 
UBND 
thành 
phố 
những 
phát 
sinh, 
vướng 
mắc.



6.

Kiểm tra tình hình thực 
hiện công tác văn thư, 
lưu trữ tại một số các cơ 
quan, đơn vị thuộc 
nguồn nộp lưu tài liệu 
vào Trung tâm Lưu trữ 
thành phố và một số 
quận, huyện;

Sở Nội vụ Các cơ 
quan, đơn 
vị thuộc 
nguồn nộp 
lưu tài liệu 
vào Trung 
tâm Lưu 
trữ thành 
phố và các  
quận, 
huyện

Tháng 
8 và 
tháng 9 
năm 
2011

7.
- Triển khai thực hiện 
việc chỉnh lý tài liệu tồn 
đọng

- Kiểm tra việc thực hiện 
chỉnh lý tài liệu của các 
cơ quan được cấp kinh 
phí chỉnh lý tài liệu 
trong năm 2011

Các cơ quan, đơn vị có 
tài liệu tồn đọng
Sở Nội vụ

Các đơn vị 
được cấp 
kinh phí 
chỉnh lý tài 
liệu trong 
năm 2011

Trong 
năm 
2011
Tháng 
11năm 
2011

8.

Ứng dụng tốt phần mềm 
“Quản lý văn bản và 
điều hành” vào công tác 
văn thư

Các cơ quan được cài 
đặt phần mềm

Sở Thông 
tin và 
Truyền 
thông

Trong 
năm 
2011

9.

Thực hiện bảo quản an 
toàn và phục vụ tra cứu, 
sử dụng hồ sơ, tài liệu 
lịch sử đang bảo quan tại 
kho lưu trữ lịch sử của 
thành phố

Trung tâm Lưu trữ 
thành phố

Văn phòng 
UBND 
thành phố

Trong 
cả năm

10.

Lập kế hoạch và tổ chức 
thu tài liệu đã đến hạn 
nộp lưu của các cơ quan 
thuộc diện nộp lưu vào 
lưu trữ lịch sử của quận, 

Phòng Nội vụ các 
quận, huyện

Các cơ 
quan thuộc 
nguồn nộp 
lưu vào lưu 
trữ lịch sử 
quận, 

Trong 
năm 
2011



huyện huyện

11.

Tổ chức xác định giá trị 
tài liệu, tiêu hủy tài liệu 
hết giá trị theo đúng quy 
định

Tất cả các cơ quan, 
đơn vị, địa phương; 
các Hội được giao 
biên chế; các cơ quan 
Trung ương đóng trên 
địa bàn thành phố

Sở Nội vụ, 
Phòng Nội 
vụ các 
quận, 
huyện

Trong 
năm 
2011

II. VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành 
phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Chủ tịch các Hội được giao biên chế; Thủ 
trưởng các cơ quan Trung ương thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu 
trữ thành phố căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa 
phương xây dựng kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2011 phù hợp với cơ 
quan, đơn vị, địa phương mình. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực 
thuộc thực hiện Kế hoạch này và Kế hoạch riêng của từng ngành, từng địa 
phương. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND 
thành phố. Riêng kết quả ban hành các văn bản liên quan đến công tác văn thư, 
lưu trữ gửi Sở Nội vụ 01 bản để tổng hợp thành danh mục chung của thành phố và 
báo cáo cơ quan quản lý nhà nước cấp trên.

2. Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì (cơ quan thực hiện) chủ động triển 
khai thực hiện Kế hoạch, đảm bảo tiến bộ và thời gian hoàn thành kế hoạch. Các 
đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp cần tăng cường trách nhiệm, tích cực thực 
hiện các nhiệm vụ được phân công phối hợp, góp phần hoàn thành các kế hoạch 
đã đề ra.

3. Sở Nội vụ - cơ quan giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác 
văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố - có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm 
tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã 
được giao. Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND thành phố.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, trở ngại, các đơn vị kịp 
thời báo cáo về UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) để kịp thời điều chỉnh, bổ 
sung cho phù hợp./.

                                                                                         CHỦ TỊCH

   TrầnVănMinh


