
  

  1 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-STC                     Đà Nẵng, ngày      tháng     năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 

của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2016 của 

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 của 

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định Quản lý công tác văn thư, lưu trữ của 

thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định 256/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của UBND 

thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 của 

thành phố Đà Nẵng; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ 

năm 2020 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Trưởng các phòng thuộc Sở căn cứ Kế hoạch ban hành kèm theo 

Quyết định, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất lượng đúng thời 

gian quy định. 

Văn phòng Sở có trách nhiệm định kỳ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các phòng  

thực hiện và hoàn thành công việc; định kỳ tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở. Thường 

trực Hội đồng thi đua khen thưởng Sở căn cứ kết quả thực hiện Kế hoạch làm cơ sở 

để đánh giá kết quả thi đua năm 2020. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở, 

Trưởng phòng có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                     GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ TP (b/c); 

- BGĐ Sở ; 

- Lưu: VT, VBĐT, VP.03.  

                 

 

      Nguyễn Văn Phụng 
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          UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     SỞ TÀI CHÍNH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH 

Công tác văn thư - lưu trữ năm 2020 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-STC ngày     tháng   năm 2020 

của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng) 

  
 

STT Nội dung công việc Phòng chủ trì 
Phòng 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành 
Kết quả 

1 2 3 4 5 6 

I. NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN THƯỜNG XUYÊN     

1. 
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ban hành các văn bản về 

công tác văn thư, lưu trữ cho Sở 
    

a) 
Ban hành văn bản triển khai các quy định mới về công tác văn thư, 

lưu trữ của cơ quan có thẩm quyền 
Văn phòng  Các phòng Trong năm 

Các văn bản mới được 

phổ biến, triển khai đến 

công chức, người lao 

động Sở 

b) Tham dự tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ Văn phòng  Các phòng Trong năm 

CC, NLĐ được tham gia 

tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ 

c)  
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về công tác văn 

thư lưu trữ 
Văn phòng 

Phòng 

TH&TK, 

các phòng 

Trong năm 

Đăng tải văn bản trên 

trang thông tin điện tử 

của cơ quan 

2. 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ; 

tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử 
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a) Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg trong năm 2020 Văn phòng Các phòng 
Trước ngày 

05/12/2020  
Báo cáo thực hiện đúng 

thời hạn  

b) Giao nộp tài liệu vĩnh viễn vào Lưu trữ lịch sử thành phố Văn phòng  
Trong năm 

2020 
Đúng thời hạn nộp lưu 

3. Thực hiện các nhiệm vụ về công tác văn thư, lưu trữ     

a) Ban hành danh mục hồ sơ chính thức năm 2019 Văn phòng Sở Các phòng 
Tháng 

01/2020 

Danh mục hồ sơ được 

thống kê đầy đủ hồ sơ 

năm 2019 là cơ sở giao 

nộp hồ sơ tài liệu vào 

kho lưu trữ cơ quan 

b) Đánh giá xếp loại công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 của cơ quan Văn phòng Các phòng 
Tháng 

01/2020 

Hoàn thành việc tự đánh 

giá xếp loại trên Phần 

mềm trực tuyến của Chi 

cục Văn thư lưu trữ 

c) 
Thực hiện đề án chỉnh lý và số hóa tài liệu lưu trữ giai đoạn 2017-

2020 
Văn phòng  

Qúy 

IV/2020 

Hoàn thành chỉnh lý 

51 mét và số hóa 05 

mét tài liệu lưu trữ 

d) 
Phục vụ kiểm tra đánh giá xếp loại công tác văn thư, lưu trữ năm 

2019 của Sở 
Văn phòng  Các phòng 

Tháng 

02/2020 

Chuẩn bị đầy đủ các nội 

dung phục vụ kiểm tra 

đ) 

Tăng cường đầu tư kinh phí để trang bị đầy đủ các giá, kệ bảo 

quản tài liệu, hộp đựng tài liệu, bìa hồ sơ… bảo quản tốt tài liệu 

lưu trữ 

Văn phòng   

Phòng HCSN 
Các phòng Trong năm 

Trang bị đầy đủ các 

trang thiết bị phục vụ 

cho công tác lưu trữ 

e) 
Thực hiện đúng các quy định về quản lý văn bản đi, văn bản đến, 

quản lý và sử dụng con dấu, chữ ký số của cơ quan đúng quy định 

Tất cả các 

phòng 
 Trong năm 

Văn bản đi, đến, con 

dấu, chữ ký số cơ quan 

được quản lý và thực 

hiện đúng quy định 

g) Hướng dẫn công chức hoàn thành lập hồ sơ công việc 2019 Văn phòng  

Công chức, 

người lao 

động  

Trong năm 

Tất cả các công việc đã 

giải quyết xong đều 

được lập hồ sơ 

h) Thực hiện giao, nộp hồ sơ tài liệu năm 2019 trở về trước nộp lưu Văn phòng  Các phòng Quý II/2020 Tất cả tài liệu đến hạn 
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vào lưu trữ cơ quan nộp lưu được giao nộp 

kho lưu trữ cơ quan 

i) 

Thực hiện hệ thống hóa tài liệu còn lại đã lập hồ sơ hoàn chỉnh 

trong kho lưu trữ theo hệ thống số, chỉnh lý tài liệu theo đúng quy 

định  

Văn phòng   
Quý 

III/2020 

Tất cả tài liệu trong 

Phông lưu trữ được hệ 

thống hóa theo một hệ 

thống số 

j) 
Kiểm tra thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản đi của Sở trước khi 

ban hành 

Văn phòng 

 
Các phòng 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

Tất cả văn bản đi ban 

hành đúng thể thức và 

kỹ thuật 

k) Thực hiện bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ Văn phòng  Các phòng 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

Thực hiện đúng quy 

định về bảo vệ bí mật 

nhà nước trong công tác 

văn thư, lưu trữ 

l) 

Sắp xếp hồ sơ tài liệu ngăn nắp, khoa học, thường xuyên vệ sinh 

kho, chống bụi bẩn, côn trùng bám vào tài liệu; bảo quản an toàn 

và phục vụ tra cứu, sử dụng tài liệu lưu trữ tại các kho lưu trữ Sở 

Văn phòng   

Thực hiện 

thường 

xuyên 

Bảo quản tốt tài liệu lưu 

trữ, tra cứu sử dụng tài 

liệu đúng quy định 

4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ     

a) 
Sử dụng chữ ký số của cơ quan để ký số trên 100% văn bản đi và 

số hóa văn bản đến bản giấy 

Văn phòng  

 
 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

Chữ ký số cơ quan được 

sử dụng để ban hành văn 

bản điện tử liên thông 

b) Sử dụng chữ ký số cá nhân 

Công chức 

được cấp chữ 

ký số 

Các phòng 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

Một số văn bản đi được 

ký số cá nhân và ký số 

để ban hành văn bản 

điện tử liên thông  

c) 
Ứng dụng tốt Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành vào công 

tác văn thư 

Tất cả các 

phòng 
 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

100% văn bản đi, đến 

của Sở được cập nhật 

vào phần mềm (trừ văn 

bản mật), in sổ quản lý 

văn bản đi, đến từ phần 

mềm 
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d) 
Số hóa tài liệu lưu trữ trên Phần mềm công tá c lưu trữ dùng chung 

của thành phố 
Văn phòng  Các phòng Qúy II 

Tất cả hồ sơ bảo quản 

vĩnh viễn và một số hồ 

sơ có thời hạn bảo quản 

có giá trị quan trọng 

được quản lý và tra tìm 

trên phần mềm lưu trữ 

đ) 
Triển khai lập hồ sơ điện tử trên môi trường mạng sau khi hoàn 

chỉnh phần mềm 
Văn phòng  Các phòng Trong năm 

Quản lý văn bản lập hồ 

sơ điện tử khi có phần 

mềm hoàn chỉnh 

e) Thực hiện việc thu thập tài liệu lưu trữ điện tử vào Lưu trữ cơ quan Văn phòng  Các phòng Trong năm 

Các văn bảnB tài liệu 

được cập nhật trên phần 

mềm Quản lý VB và 

điều hành được thu thập 

vào Lưu trữ cơ quan trên 

phần mềm được triển 

khai đồng bộ 

5. Thực hiện báo cáo định kỳ về công tác văn thư, lưu trữ     

 
Báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 trực 

tuyến 
Văn phòng   

Tháng 

01/2021 

Báo cáo thống kê cơ sở; 

kết quả đánh giá công 

tác VTLT được gửi trực 

tuyến về Sở Nội vụ 

 

 Ngoài ra, căn cứ theo chức năng nhiệm vụ, Sở Tài chính phối hợp Sở Nội vụ thực hiện nhiệm vụ liên quan nội dung “Xây 

dựng Kho lưu trữ chuyên dụng của thành phố (giai đoạn 2). 

 
      SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
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