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HƢỚNG DẪN 

Về việc báo cáo thống kê cơ sở, tổng hợp 

và tự đánh giá, xếp loại công tác văn thƣ, lƣu trữ trực tuyến 

 

Nhằm hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê 

cơ sở và tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ theo quy định tại Thông tư số 

09/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nội vụ Quy định chế độ báo 

cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ (sau đây viết tắt là Thông 

tư số 09/2013/TT-BNV); đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị 

triển khai việc tự đánh giá kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hàng năm 

đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời theo quy định tại Quyết định số 1032/QĐ-

UBND ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quy 

định về việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đối với 

cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Quyết định số 

1032/QĐ-UBND); Sở Nội vụ đã xây dựng Hệ thống báo cáo thống kê cơ sở, tổng 

hợp và đánh giá, xếp loại công tác văn thư, lưu trữ trực tuyến (sau đây viết tắt là hệ 

thống) để đáp ứng các nhu cầu cần thiết của cơ quan, đơn vị.  

Để triển khai hệ thống này đạt hiệu quả, Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội 

dung về thực hiện chế độ báo cáo và đánh giá kết quả công tác văn thư, lưu trữ 

như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỆ THỐNG 

1. Địa chỉ truy cập: http://222.255.132.125:8182/ 

2. Tài khoản đăng nhập  

a) Các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng thực hiện báo cáo thống kê cơ sở, 

tổng hợp và tự đánh giá kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hàng năm theo 

quy định sẽ được cấp tài khoản đăng nhập vào hệ thống (xem Phụ lục I đính kèm), 

bao gồm: tên đăng nhập (username) và mật khẩu (password). 

b) Mật khẩu mặc định được hệ thống cấp cho mỗi cơ quan, đơn vị là 1; sau 

lần đăng nhập đầu tiên, các cơ quan, đơn vị thực hiện thay đổi mật khẩu này để 

bảo mật thông tin như sau: 

- Chọn nút Đổi mật khẩu và nhập mật khẩu mới (02 lần giống nhau): 

 
- Chọn nút Cập nhật để cập nhật mật khẩu mới vào hệ thống. 
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II. BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ, TỔNG HỢP CÔNG TÁC VĂN 

THƢ, LƢU TRỮ VÀ TÀI LIỆU LƢU TRỮ 

1. Đối tƣợng áp dụng 

a) Báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ  

Tất cả các cơ quan, đơn vị (kể cả các đơn vị trực thuộc) tại Phụ lục II đính 

kèm Hướng dẫn này thực hiện báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ và 

tài liệu lưu trữ theo quy định tại Thông tư số 09/2013/TT-BNV; 

b) Báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ  

Báo cáo này áp dụng cho các cơ quan chủ quản (quản lý trực tiếp cấp trên) 

có các đơn vị trực thuộc theo quy định Điểm a, Khoản này và Phòng Nội vụ quận, 

huyện. 

2. Quy định kiểm tra, thẩm định số liệu báo cáo 

a) Báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ  

- Sở Nội vụ kiểm tra, thẩm định số liệu báo cáo thống kê cơ sở công tác văn 

thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ trên hệ thống của các cơ quan, đơn vị, bao gồm:  

+ Sở, ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố;  

+ Các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc ở thành phố;  

+ Các thành viên của các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước 

được tổ chức theo ngành dọc ở thành phố;  

+ Các doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND thành phố 

quản lý;  

+ Các Hội có giao số người làm việc cấp thành phố. 

- Phòng Nội vụ quận, huyện kiểm tra, thẩm định số liệu báo cáo thống kê cơ 

sở công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ trên hệ thống của các cơ quan, đơn 

vị, bao gồm: 

+ Văn phòng UBND quận, huyện (kể cả số liệu của UBND quận, huyện); 

các phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND quận, huyện 

quản lý;  

+ UBND phường, xã;  

+ Các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc ở quận, huyện. 

- Sở, ban, ngành (có đơn vị trực thuộc) kiểm tra, thẩm định số liệu báo cáo 

thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ trên hệ thống của các 

đơn vị trực thuộc. 

b) Báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ 

- Cơ quan chủ quản tổng hợp số liệu từ báo cáo thống kê cơ sở công tác văn 

thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ của các đơn vị trực thuộc thẩm quyền quản lý để lập 

báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ, tài liệu lưu trữ và gửi về Sở 

Nội vụ thông qua số liệu đã cập nhật trên hệ thống. 



3 

 

- Phòng Nội vụ quận, huyện kiểm tra, thẩm định số liệu báo cáo thống kê cơ 

sở công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ trên hệ thống của các đơn vị thuộc 

và trực thuộc UBND quận, huyện quản lý; các cơ quan Trung ương được tổ chức 

theo ngành dọc ở quận, huyện đã nêu tại Điểm a, Khoản này để lập báo cáo thống 

kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ, tài liệu lưu trữ và gửi về Sở Nội vụ thông 

qua số liệu đã cập nhật trên hệ thống. 

3. Nội dung và hình thức báo cáo 

a) Báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư  

- Nội dung báo cáo: Các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng tại Điểm a, Khoản 

1, Mục II Hướng dẫn này thực hiện các nội dung báo cáo theo Biểu số 01/CS ban 

hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BNV. 

- Hình thức báo cáo: Sở Nội vụ đã cập nhật các nội dung báo cáo theo quy 

định tại Biểu số 01/CS vào hệ thống nên các cơ quan, đơn vị thực hiện việc báo 

cáo thống kê cơ sở công tác văn thư theo hình thức trực tuyến như sau: 

+ Đăng nhập vào hệ thống; 

+ Thực hiện nhập số liệu tương ứng với từng nội dung thông tin theo hướng 

dẫn tại Phụ lục III đính kèm. Sau khi hoàn thành việc nhập số liệu vào hệ thống, 

công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, đơn vị kiểm tra lại 

tính chính xác của các số liệu báo cáo và chọn nút Lưu nội dung để hoàn thành 

việc báo cáo trên hệ thống. 

+ Thực hiện in báo cáo ra giấy in theo hướng dẫn tại Phụ lục III để trình lãnh 

đạo cơ quan, đơn vị ký quyết định nội dung báo cáo và lưu vào hồ sơ công việc theo 

quy định hoặc tạo công việc mới trên Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, 

đính kèm file báo cáo được kết xuất từ hệ thống để trình lãnh đạo cơ quan, đơn vị 

ký quyết định nội dung báo cáo bằng chữ ký số và lưu hồ sơ công việc điện tử. 

b) Báo cáo thống kê cơ sở công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ  

- Nội dung báo cáo: Các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng tại Điểm a, Khoản 

1, Mục II Hướng dẫn này thực hiện các nội dung báo cáo theo Biểu số 02/CS ban 

hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BNV. 

- Hình thức báo cáo: Sở Nội vụ đã nhập các nội dung báo cáo theo quy định 

tại Biểu số 02/CS vào hệ thống nên các cơ quan, đơn vị thực hiện việc báo cáo cáo 

thống kê cơ sở công tác văn thư theo hình thức trực tuyến như sau: 

+ Đăng nhập vào hệ thống; 

+ Thực hiện nhập số liệu tương ứng với từng nội dung thông tin theo Phụ 

lục IV đính kèm. Sau khi hoàn thành việc nhập số liệu vào hệ thống thì công chức, 

viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, đơn vị kiểm tra lại tính chính 

xác của các số liệu báo cáo và chọn nút Lưu nội dung để hoàn thành việc báo cáo 

trên hệ thống. 
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+ Thực hiện in báo cáo theo hướng dẫn tại Phụ lục IV để trình lãnh đạo cơ 

quan, đơn vị ký quyết định nội dung báo cáo và lưu vào hồ sơ công việc theo quy 

định hoặc tạo công việc mới trên Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, đính 

kèm file báo cáo được kết xuất từ hệ thống để trình lãnh đạo cơ quan, đơn vị ký 

quyết định nội dung báo cáo bằng chữ ký số và lưu hồ sơ công việc điện tử. 

c) Báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ 

- Cơ quan chủ quản và Phòng Nội vụ quận, huyện lập từ báo cáo thống kê 

cơ sở công tác văn thư theo các nội dung báo cáo tại Điểm a, Khoản này hoặc báo 

cáo thống kê cơ sở công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ theo các nội dung báo cáo tại 

Điểm b, Khoản này của các đơn vị trực thuộc. Do vậy, đề nghị cơ quan chủ quản 

chỉ đạo các đơn vị trực thuộc; Phòng Nội vụ quận, huyện chỉ đạo các đơn vị thuộc, 

trực thuộc UBND quận, huyện và các cơ quan Trung ương được tổ chức theo 

ngành dọc ở quận, huyện thực hiện cập nhật đầy đủ, chính xác về số liệu báo cáo 

thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ để có cơ sở tổng hợp 

các số liệu và lập báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư theo Biểu số 01/TH; 

lập báo cáo công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ theo Biểu số 02/TH ban hành kèm 

theo Thông tư số 09/2013/TT-BNV. 

- Ví dụ:  

+ Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, thẩm định và tổng hợp số liệu báo 

cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ của Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng và 03 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc để lập báo 

cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ; 

+ Phòng Nội vụ quận Hải Châu kiểm tra, thẩm định và tổng hợp số liệu báo 

cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ của Văn phòng 

UBND quận Hải Châu, các phòng chuyên môn thuộc UBND quận Hải Châu; 12 

phường và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND quận Hải Châu; các cơ quan 

Trung ương được tổ chức theo ngành dọc ở quận Hải Châu (Chi cục Thuế quận 

Hải Châu, Bảo hiểm xã hội quận Hải Châu,...) để lập báo cáo thống kê tổng hợp 

công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ. 

- Sau khi kiểm tra số liệu về tính chính xác, đầy đủ của các đơn vị thuộc 

thẩm quyền quản lý, công chức, viên chức của cơ quan chủ quản và Phòng Nội vụ 

quận, huyện được phân công theo dõi hệ thống thực hiện: 

+ In báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ 

trên hệ thống theo hướng dẫn tại Phụ lục V đính kèm và trình lãnh đạo cơ quan ký 

quyết định nội dung báo cáo và lưu vào hồ sơ công việc theo quy định; 

+ Hoặc tạo công việc mới trên Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, đính 

kèm file báo cáo được kết xuất từ hệ thống để trình lãnh đạo cơ quan, đơn vị ký 

quyết định nội dung báo cáo bằng chữ ký số và lưu hồ sơ công việc điện tử. 
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4. Thời gian báo cáo 

a) Các cơ quan, đơn vị (kể cả các đơn vị trực thuộc) hoàn thành báo cáo 

thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ trên hệ thống này trước 

ngày 15 tháng 01 của năm sau. 

b) Cơ quan chủ quản và Phòng Nội vụ quận huyện hoàn thành việc kiểm tra, 

thẩm định số liệu báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu 

trữ của các đơn vị trực thuộc trên hệ thống trước ngày 30 tháng 01 của năm sau. 

c) Sau thời gian quy định trên, hệ thống sẽ khóa chức năng cập nhật, điều 

chỉnh số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị. 

5. Một số lƣu ý 

a) Văn phòng UBND quận, huyện báo cáo kể cả số liệu của UBND quận, 

huyện (trong đó tách riêng số liệu UBND quận, huyện và Văn phòng UBND quận, 

huyện); 

b) Các cơ quan, đơn vị nhập số liệu báo cáo chính xác theo từng nội dung 

thông tin và hoàn thành việc báo cáo theo đúng thời gian quy định tại Khoản 4 

Mục này; đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

số liệu báo cáo trên hệ thống này. 

III. TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI KẾT QUẢ CÔNG TÁC VĂN THƢ, 

LƢU TRỮ 

1. Đối tƣợng áp dụng 

a) Các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; 

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố; Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp và Chế xuất, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Quỹ Đầu tư phát triển 

thành phố (sau đây viết tắt là sở, ban, ngành); 

b) UBND quận, huyện và các phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện 

(sau đây viết tắt là quận, huyện). 

2. Tiêu chí đánh giá 

a) Đối với các sở, ban, ngành tự đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí tại 

Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 

năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố Quy định về việc đánh giá, xếp loại kết 

quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc UBND 

thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Quyết định số 1032/QĐ-UBND). 

b) Đối với quận, huyện tự đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí tại Phụ lục 

II ban hành kèm theo Quyết định số 1032/QĐ-UBND. 

3. Hình thức đánh giá 

Sở Nội vụ đã cập nhật, tích hợp các nội dung tiêu chí của Phụ lục I (dành 

cho sở, ban, ngành) và Phụ lục II (dành cho quận, huyện) ban hành kèm theo 

Quyết định số 1032/QĐ-UBND vào hệ thống nên các cơ quan, đơn vị tự đánh giá, 

xếp loại công tác văn thư, lưu trữ theo hình thức trực tuyến như sau: 
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a) Đăng nhập vào hệ thống; 

b) Thực hiện nhập điểm tự chấm tương ứng với từng nội dung thông tin, 

đính kèm file minh chứng nội dung thông tin (nếu có) theo Phụ lục VI đính kèm.  

c) Sau khi hoàn thành việc nhập số liệu vào hệ thống thì công chức, viên 

chức được phân công nhập số liệu vào hệ thống thực hiện: 

- Kiểm tra số liệu về tính chính xác, đầy đủ và chọn nút Lưu nội dung để 

cập nhật số liệu vào hệ thống. 

- In báo cáo theo hướng dẫn tại Phụ lục VI để trình lãnh đạo cơ quan, đơn vị 

ký quyết định nội dung tự đánh giá, chấm điểm và lưu vào hồ sơ công việc theo 

quy định hoặc tạo công việc mới trên Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, 

đính kèm file báo cáo được kết xuất từ hệ thống để trình lãnh đạo cơ quan, đơn vị 

ký quyết định nội dung tự đánh giá, chấm điểm bằng chữ ký số và lưu hồ sơ công 

việc điện tử. 

- Riêng UBND quận, huyện được tính trung bình chung kết quả thực hiện 

công tác văn thư, lưu trữ của Văn phòng UBND quận, huyện và các phòng chuyên 

môn thuộc UBND quận, huyện theo quy định tại Quyết định số 1032/QĐ-UBND. 

Hàng năm, Sở Nội vụ sẽ lựa chọn số lượng phòng chuyên môn thuộc UBND quận, 

huyện để kiểm tra, đánh giá và đưa vào kết quả thực hiện chung về công tác văn 

thư, lưu trữ của UBND quận, huyện. 

4. Thời gian đánh giá 

a) Các cơ quan, đơn vị hoàn thành việc tự đánh giá, chấm điểm trên hệ 

thống trước ngày 20 tháng 01 của năm sau. 

b) Sau thời gian quy định trên, hệ thống sẽ khóa chức năng tự đánh giá, 

chấm điểm của các cơ quan, đơn vị. 

Trên đây là hướng dẫn một số nội dung thực hiện báo cáo thống kê cơ sở, 

tổng hợp và tự đánh giá kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trực tuyến. 

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Cục VT và LT nhà nước (để báo cáo); PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Sở, ban, ngành; 

- UBND quận, huyện; 

- Các ĐVSN thuộc UBND thành phố; 

- Các hội có giao số người làm việc; 

- Các cơ quan TW, DNNN ở thành phố 

   thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào LTLS; 

- Phòng Nội vụ quận, huyện; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Lưu: VT, CCVTLT. 

 Chế Viết Sơn 
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Phụ lục I 

TÀI KHOẢN SỬ DỤNG HỆ THỐNG 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1662/HD-SNV ngày 07 tháng 12 năm 2015 

của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng) 
 

STT Cơ quan, đơn vị 
Tên đăng 

nhập 

Mật 

khẩu 

1.  Sở Công Thương sct 1 

2.  Chi cục Quản lý thị trường ccqltt 1 

3.  Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 

nghiệp 
ttkntvptcn 

1 

4.  Trung tâm Thông tin - Xúc tiến thương mại ttttxttm 1 

5.  Công ty Quản lý Hội chợ triển lãm và các chợ ctqlhctlcc 1 

6.  Sở Tư pháp stp 1 

7.  Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản ttdvbdgts 1 

8.  Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tttgplnn 1 

9.  Phòng Công chứng số 1 pccs1 1 

10.  Phòng Công chứng số 2 pccs2 1 

11.  Phòng Công chứng số 3 pccs3 1 

12.  Sở Khoa học và Công nghệ skhcn 1 

13.  Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cctcdlcl 1 

14.  Trung tâm Công nghệ sinh học ttcnsh 1 

15.  Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ ttttkhcn 1 

16.  Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyển 

giao công nghệ 
tttknltcn 

1 

17.  Sở Ngoại vụ sngv 1 

18.  Trung tâm Phục vụ đối ngoại ttpvdn 1 

19.  Trung tâm Đào tạo tiếng Anh Việt Nam - Ấn Độ ttdttavnad 1 

20.  Văn phòng Đại diện Đà Nẵng tại Tokyo - Nhật Bản vpdntokyo 1 

21.  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch svhttdl 1 

22.  Bảo tàng Đà Nẵng btdn 1 

23.  Bảo tàng Điêu khắc Chăm btdkc 1 

24.  Bảo tàng Mỹ thuật btmt 1 

25.  Trung tâm Văn hóa ttvh 1 

26.  Trung tâm Thể thao người lớn tuổi ttttnlt 1 

27.  Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên tthldtvdv 1 

28.  Thư viện Khoa học - Tổng hợp tvkhth 1 

29.  Trung tâm Quản lý Di sản văn hóa ttqldsvh 1 

30.  Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng ttphpcb 1 

31.  Trung tâm Quản lý Quảng cáo ttqlqc 1 

32.  Trường Trung học Văn hóa - Nghệ thuật thvhnt 1 

33.  Trung tâm Xúc tiến Du lịch ttctdl 1 

34.  Trung tâm Thể dục - Thể thao tttdtt 1 
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STT Cơ quan, đơn vị 
Tên đăng 

nhập 

Mật 

khẩu 

35.  Trung tâm Tổ chức Sự kiện và Lễ hội tttcsklh 1 

36.  Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du 

lịch 
bqlbdst 

1 

37.  Nhà hát Trưng Vương nhtv 1 

38.  Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh nhtnhd 1 

39.  Sở Thông tin và Truyền thông stttt 1 

40.  Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin ttpthtcntt 1 

41.  Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông ttcntttt 1 

42.  Trung tâm Thông tin Dịch vụ công tttdvc 1 

43.  Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Khu Công 

nghệ thông tin tập trung 
bqlkcntt 

1 

44.  Sở Nội vụ snv *** 

45.  Ban Thi đua - Khen thưởng btdkt *** 

46.  Ban Tôn giáo btg *** 

47.  Chi cục Văn thư - Lưu trữ ccvtlt *** 

48.  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn snnptnt 1 

49.  Chi cục Kiểm lâm cckl 1 

50.  Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão cctlpclb 1 

51.  Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng 

nông, lâm, thủy sản 
ccptnt 

1 

52.  Chi cục Thú y ccty 1 

53.  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ccttbvtv 1 

54.  Chi cục Thủy sản ccts 1 

55.  Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang bqlatcctq 1 

56.  Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 
bqlnnptnt 

1 

57.  Ban Quản lý Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa bqlrbnnc 1 

58.  Trung tâm Khuyến ngư nông lâm ttknnl 1 

59.  Sở Tài nguyên và Môi trường stnmt 1 

60.  Chi cục Bảo vệ môi trường ccbvmt 1 

61.  Chi cục Biển và Hải đảo ccbhd 1 

62.  Chi cục Quản lý Đất đai ccqldd 1 

63.  Trung tâm Đo đạc và Bản đồ ttddbd 1 

64.  Trung tâm Kỹ thuật môi trường ttktmt 1 

65.  Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải cttnxlnt 1 

66.  Trung tâm Phát triển quỹ đất ttptqd 1 

67.  Văn phòng Đăng ký đất đai cpdkdd 1 

68.  Sở Kế hoạch và Đầu tư skhdt 1 

69.  Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp tthtdn 1 

70.  Ban Quản lý các Dự án Nam Lào bqldanl 1 
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STT Cơ quan, đơn vị 
Tên đăng 

nhập 

Mật 

khẩu 

71.  Sở Xây dựng sxd 1 

72.  Viện Quy hoạch Xây dựng vqhxd 1 

73.  Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật xây dựng tttvktxd 1 

74.  Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng ttkdclxd 1 

75.  Công ty Quản lý Vận hành điện chiếu sáng công 

cộng 
ctdcscc 

1 

76.  Công ty Quản lý Nhà ctqln 1 

77.  Công ty Quản lý Nhà chung cư ctqlncc 1 

78.  Công ty Công viên - Cây xanh ctcvcx 1 

79.  Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng bqldadtxd 1 

80.  Ban Quản lý Dự án Xây dựng số 2 bqldaxd2 1 

81.  Ban Quản lý Dự án Xây dựng số 3 bqldaxd3 1 

82.  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sldtbxh 1 

83.  Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội ccpctnxh 1 

84.  Trung tâm Phụng dưỡng người có công ttpdncc 1 

85.  Trung tâm Dịch vụ việc làm ttdvvl 1 

86.  Trung tâm Bảo trợ xã hội ttbtxh 1 

87.  Trung tâm Giáo dục dạy nghề 05-06 ttgddn56 1 

88.  Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần ttddntt 1 

89.  Trung tâm Dạy nghề Liên Chiểu ttdnlc 1 

90.  Trung tâm Dạy nghề Hòa Vang ttdnhv 1 

91.  Ban Nghĩa trang bnt 1 

92.  Sở Tài chính stc 1 

93.  Sở Giao thông Vận tải sgtvt 1 

94.  Công ty Quản lý cầu đường ctqlcd 1 

95.  Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới ttdkxcg 1 

96.  Trung tâm Điều hành Đèn tín hiệu giao thông công 

cộng 
ttdthgtcc 

1 

97.  Trường Trung cấp nghề giao thông công chính tcngtcc 1 

98.  Ban Quản lý Dự án giao thông nông thôn bqlgtnt 1 

99.  Ban Quản lý các Dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên bqlcshtut 1 

100.  Ban Quản lý Dự án xây dựng giao thông công chính bqlxdgtcc 1 

101.  Cảng vụ đường thủy nội địa cvdtnd 1 

102.  Sở Y tế syt 1 

103.  Chi cục Dân số và Kế hoạch gia đình ccdskhhgd 1 

104.  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ccatvstp 1 

105.  Bệnh viện Đà Nẵng bvdn 1 

106.  Bệnh viện Phụ sản - Nhi bvpsn 1 

107.  Bệnh viện Da Liễu bvdl 1 

108.  Bệnh viện Lao và bệnh Phổi bvlbp 1 
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STT Cơ quan, đơn vị 
Tên đăng 

nhập 

Mật 

khẩu 

109.  Bệnh viện Mắt bvm 1 

110.  Bệnh viện Tâm thần bvtt 1 

111.  Bệnh viện Y học cổ truyền bvyhct 1 

112.  Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng bvphcn 1 

113.  Bệnh viện Ung Bướu bvub 1 

114.  Trung tâm Y tế dự phòng ttytdp 1 

115.  Trung tâm Cấp cứu ttcc 1 

116.  Trung tâm Pháp y ttpy 1 

117.  Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản ttcsskss 1 

118.  Trung tâm Răng - Hàm - Mặt ttrhm 1 

119.  Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS ttpchiv 1 

120.  Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe ttgdsk 1 

121.  Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế ttdtbdyt 1 

122.  Trung tâm Giám định y khoa ttgdyk 1 

123.  Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế ttkdytqt 1 

124.  Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm ttkndpmp 1 

125.  Trung tâm Y tế quận Hải Châu ttythc 1 

126.  Trung tâm Y tế quận Thanh Khê ttyttk 1 

127.  Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu ttytlc 1 

128.  Trung tâm Y tế quận Sơn Trà ttytst 1 

129.  Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn ttytnhs 1 

130.  Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ ttytcl 1 

131.  Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang ttythv 1 

132.  Sở Giáo dục và Đào tạo sgddt 1 

133.  Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thptlqd 1 

134.  Trường THPT Phan Châu Trinh thptpct 1 

135.  Trường THPT Trần Phú thpttp 1 

136.  Trường THPT Nguyễn Hiền thptnh 1 

137.  Trường THPT Hoàng Hoa Thám thpthht 1 

138.  Trường THPT Ngô Quyền thptnq 1 

139.  Trường THPT Tôn Thất Tùng thptttt 1 

140.  Trường THPT Ngũ Hành Sơn thptnhs 1 

141.  Trường THPT Thái Phiên thpttp 1 

142.  Trường THPT Thanh Khê thpttk 1 

143.  Trường THPT Hòa Vang thpthv 1 

144.  Trường THPT Phan Thành Tài thptptt 1 

145.  Trường THPT Cẩm Lệ thptcl 1 

146.  Trường THPT Ông Ích Khiêm thptoik 1 

147.  Trường THPT Nguyễn Trãi thptnt 1 

148.  Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền thptnth 1 
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STT Cơ quan, đơn vị 
Tên đăng 

nhập 

Mật 

khẩu 

149.  Trường THPT Phạm Phú Thứ thptppt 1 

150.  Trường THPT Liên Chiểu thptlc 1 

151.  Trung tâm GDTX thành phố Đà Nẵng gdtxtpdn 1 

152.  Trung tâm GDTX, KTTH-HN và Dạy nghề quận 

Hải Châu 
gdtxhc 

1 

153.  Trung tâm GDTX, KTTH-HN và Dạy nghề quận 

Thanh Khê 
gdtxtk 

1 

154.  Trung tâm GDTX, KTTH-HN và Dạy nghề quận 

Liên Chiểu 
gdtxlc 

1 

155.  Trung tâm GDTX, KTTH-HN và Dạy nghề quận 

Sơn Trà 
gdtxst 

1 

156.  Trung tâm GDTX, KTTH-HN và Dạy nghề quận 

Ngũ Hành Sơn 
gdtxnhs 

1 

157.  Trung tâm GDTX, KTTH-HN và Dạy nghề quận 

Cẩm Lệ 
gdtxcl 

1 

158.  Trung tâm GDTX, KTTH-HN và Dạy nghề quận 

Hòa Vang 
gdtxhv 

1 

159.  Trường Phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu ptcbndc 1 

160.  Trường Chuyên biệt Tương Lai cbtl 1 

161.  Trường THCS Nguyễn Khuyến thcsnk 1 

162.  Thanh tra thành phố tttp 1 

163.  Văn phòng UBND thành phố vpubndtp 1 

164.  Cổng Thông tin điện tử thành phố cttdttp 1 

165.  Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND 

thành phố 
vphdndtp 

1 

166.  Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất bqlkcncx 1 

167.  Công ty Phát triển và Kỹ thuật hạ tầng KCN  ctptktkcn 1 

168.  Trung tâm Giới thiệu việc làm Khu Công nghiệp ttgtvlkcn 1 

169.  Ban Quản lý Khu công nghệ cao bqlkcnc 1 

170.  Trường Cao đẳng Nghề tcdn 1 

171.  Trung tâm Xúc tiến Đầu tư ttxtdt 1 

172.  Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ttptlclc 1 

173.  Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội vncptktxh 1 

174.  Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng dptthdn 1 

175.  Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố qdtpttp 1 

176.  UBND quận Hải Châu haichau 1 

177.  Phòng Nội vụ hc-nv 1 

178.  Phòng Giáo dục và Đào tạo hc-gd 1 

179.  Phòng Kinh tế hc-kt 1 

180.  Phòng Tài chính - Kế hoạch hc-tc 1 

181.  Phòng Văn hóa - Thông tin hc-vh 1 
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STT Cơ quan, đơn vị 
Tên đăng 

nhập 

Mật 

khẩu 

182.  Phòng Tài nguyên và Môi trường hc-tn 1 

183.  Phòng Quản lý đô thị hc-dt 1 

184.  Phòng Tư pháp hc-tp 1 

185.  Phòng Y tế hc-yt 1 

186.  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hc-ld 1 

187.  Văn phòng UBND quận Hải Châu hc-vp 1 

188.  Thanh tra quận Hải Châu hc-ttr 1 

189.  UBND phường Hòa Cường Nam hc-hcn 1 

190.  UBND phường Hòa Cường Bắc hc-hcb 1 

191.  UBND phường Hòa Thuận Đông hc-htd 1 

192.  UBND phường Hòa Thuận Tây hc-htt 1 

193.  UBND phường Bình Thuận hc-bt 1 

194.  UBND phường Bình Hiên hc-bh 1 

195.  UBND phường Nam Dương hc-nd 1 

196.  UBND phường Phước Ninh hc-pn 1 

197.  UBND phường Hải Châu 1 hc-hc1 1 

198.  UBND phường Hải Châu 2 hc-hc2 1 

199.  UBND phường Thanh Bình hc-tb 1 

200.  UBND phường Thuận Phước hc-tp 1 

201.  UBND phường Thạch Thang hc-ttg 1 

202.  Các đơn vị khác hc-khac 1 

203.  UBND quận Thanh Khê thanhkhe 1 

204.  Phòng Nội vụ tk-nv 1 

205.  Phòng Giáo dục và Đào tạo tk-gd 1 

206.  Phòng Kinh tế tk-kt 1 

207.  Phòng Tài chính - Kế hoạch tk-tc 1 

208.  Phòng Văn hóa - Thông tin tk-vh 1 

209.  Phòng Tài nguyên và Môi trường tk-tn 1 

210.  Phòng Quản lý đô thị tk-dt 1 

211.  Phòng Tư pháp tk-tp 1 

212.  Phòng Y tế tk-yt 1 

213.  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tk-ld 1 

214.  Văn phòng UBND quận Thanh Khê tk-vp 1 

215.  Thanh tra quận Thanh Khê tk-ttr 1 

216.  UBND phường Thanh Khê Đông tk-tkd 1 

217.  UBND phường Thanh Khê Tây tk-tkt 1 

218.  UBND phường Xuân Hà tk-xh 1 

219.  UBND phường Tam Thuận tk-tt 1 

220.  UBND phường Tân Chính tk-tc 1 

221.  UBND phường Chính Gián tk-cg 1 
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STT Cơ quan, đơn vị 
Tên đăng 

nhập 

Mật 

khẩu 

222.  UBND phường Vĩnh Trung tk-vt 1 

223.  UBND phường Thạc Gián tk-tg 1 

224.  UBND phường An Khê tk-ak 1 

225.  UBND phường Hòa Khê tk-hk 1 

226.  Các đơn vị khác tk-khac 1 

227.  UBND quận Liên Chiểu lienchieu 1 

228.  Phòng Nội vụ lc-nv 1 

229.  Phòng Giáo dục và Đào tạo lc-gd 1 

230.  Phòng Kinh tế lc-kt 1 

231.  Phòng Tài chính - Kế hoạch lc-tc 1 

232.  Phòng Văn hóa - Thông tin lc-vh 1 

233.  Phòng Tài nguyên và Môi trường lc-tn 1 

234.  Phòng Quản lý đô thị lc-dt 1 

235.  Phòng Tư pháp lc-tp 1 

236.  Phòng Y tế lc-yt 1 

237.  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lc-ld 1 

238.  Văn phòng UBND quận Liên Chiểu lc-vp 1 

239.  Thanh tra quận Liên Chiểu lc-ttr 1 

240.  UBND phường Hòa Minh lc-hm 1 

241.  UBND phường Hòa Khánh Nam lc-hkn 1 

242.  UBND phường Hòa Khánh Bắc lc-hkb 1 

243.  UBND phường Hòa Hiệp Nam lc-hhn 1 

244.  UBND phường Hòa Hiệp Bắc lc-hhb 1 

245.  Các đơn vị khác lc-khac 1 

246.  UBND quận Sơn Trà sontra 1 

247.  Phòng Nội vụ st-nv 1 

248.  Phòng Giáo dục và Đào tạo st-gd 1 

249.  Phòng Kinh tế st-kt 1 

250.  Phòng Tài chính - Kế hoạch st-tc 1 

251.  Phòng Văn hóa - Thông tin st-vh 1 

252.  Phòng Tài nguyên và Môi trường st-tn 1 

253.  Phòng Quản lý đô thị st-dt 1 

254.  Phòng Tư pháp st-tp 1 

255.  Phòng Y tế st-yt 1 

256.  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội st-ld 1 

257.  Văn phòng UBND quận Sơn Trà st-vp 1 

258.  Thanh tra quận Sơn Trà st-ttr 1 

259.  UBND phường Phước Mỹ st-pm 1 

260.  UBND phường An Hải Đông st-ahd 1 

261.  UBND phường An Hải Tây st-aht 1 
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STT Cơ quan, đơn vị 
Tên đăng 

nhập 

Mật 

khẩu 

262.  UBND phường An Hải Bắc st-ahb 1 

263.  UBND phường Nại Hiên Đông st-nhd 1 

264.  UBND phường Mân Thái st-mt 1 

265.  UBND phường Thọ Quang st-tq 1 

266.  Các đơn vị khác st-khac 1 

267.  UBND quận Ngũ Hành Sơn nguhanhson 1 

268.  Phòng Nội vụ nhs-nv 1 

269.  Phòng Giáo dục và Đào tạo nhs-gd 1 

270.  Phòng Kinh tế nhs-kt 1 

271.  Phòng Tài chính - Kế hoạch nhs-tc 1 

272.  Phòng Văn hóa - Thông tin nhs-vh 1 

273.  Phòng Tài nguyên và Môi trường nhs-tn 1 

274.  Phòng Quản lý đô thị nhs-dt 1 

275.  Phòng Tư pháp nhs-tp 1 

276.  Phòng Y tế nhs-yt 1 

277.  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nhs-ld 1 

278.  Văn phòng UBND quận Ngũ Hành Sơn nhs-vp 1 

279.  Thanh tra quận Ngũ Hành Sơn nhs-ttr 1 

280.  UBND phường Khuê Mỹ nhs-km 1 

281.  UBND phường Mỹ An nhs-ma 1 

282.  UBND phường Hòa Hải nhs-hh 1 

283.  UBND phường Hòa Quý nhs-hq 1 

284.  UBND quận Cẩm Lệ camle 1 

285.  Phòng Nội vụ cl-nv 1 

286.  Phòng Giáo dục và Đào tạo cl-gd 1 

287.  Phòng Kinh tế cl-kt 1 

288.  Phòng Tài chính - Kế hoạch cl-tc 1 

289.  Phòng Văn hóa - Thông tin cl-vh 1 

290.  Phòng Quản lý đô thị cl-dt 1 

291.  Phòng Tư pháp cl-tp 1 

292.  Phòng Y tế cl-yt 1 

293.  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cl-ld 1 

294.  Văn phòng UBND quận Cẩm Lệ cl-vp 1 

295.  Thanh tra quận Cẩm Lệ cl-ttr 1 

296.  UBND phường Khuê Trung cl-kt 1 

297.  UBND phường Hòa Xuân cl-hx 1 

298.  UBND phường Hòa Thọ Đông cl-htd 1 

299.  UBND phường Hòa Thọ Tây cl-htt 1 

300.  UBND phường Hòa Phát cl-hp 1 

301.  UBND phường Hòa An cl-ha 1 



15 

 

STT Cơ quan, đơn vị 
Tên đăng 

nhập 

Mật 

khẩu 

302.  Các đơn vị khác cl-khac 1 

303.  UBND huyện Hòa Vang hoavang 1 

304.  Phòng Nội vụ hv-nv 1 

305.  Phòng Giáo dục và Đào tạo hv-gd 1 

306.  Phòng Kinh tế và Hạ tầng hv-kt 1 

307.  Phòng Tài chính - Kế hoạch hv-tc 1 

308.  Phòng Văn hóa - Thông tin hv-vh 1 

309.  Phòng Tài nguyên và Môi trường hv-tn 1 

310.  Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hv-nn 1 

311.  Phòng Tư pháp hv-tp 1 

312.  Phòng Y tế hv-yt 1 

313.  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hv-ld 1 

314.  Văn phòng UBND huyện Hòa Vang hv-vp 1 

315.  Thanh tra huyện Hòa Vang hv-ttr 1 

316.  UBND xã Hòa Châu hv-hc 1 

317.  UBND xã Hòa Phước hv-hph 1 

318.  UBND xã Hòa Tiến hv-ht 1 

319.  UBND xã Hòa Khương hv-hk 1 

320.  UBND xã Hòa Phong hv-hpg 1 

321.  UBND xã Hòa Phú hv-hpu 1 

322.  UBND xã Hòa Sơn hv-hs 1 

323.  UBND xã Hòa Liên hv-hl 1 

324.  UBND xã Hòa Nhơn hv-hno 1 

325.  UBND xã Hòa Ninh hv-hni 1 

326.  UBND xã Hòa Bắc hv-hb 1 

327.  Các đơn vị khác hv-khac 1 

328.  UBND huyện Hoàng Sa hoangsa 1 

329.  Cục Hải quan thành phố haiquan 1 

330.  Cục Thuế thành phố cucthue 1 

331.  Chi cục Thuế quận Hải Châu ct-hc 1 

332.  Chi cục Thuế quận Thanh Khê ct-tk 1 

333.  Chi cục Thuế quận Liên Chiểu ct-lc 1 

334.  Chi cục Thuế quận Sơn Trà ct-st 1 

335.  Chi cục Thuế quận Ngũ Hành Sơn ct-nhs 1 

336.  Chi cục Thuế quận Cẩm Lệ ct-cl 1 

337.  Chi cục Thuế huyện Hòa Vang ct-hv 1 

338.  Bảo hiểm xã hội thành phố bhxhtp 1 

339.  Bảo hiểm xã hội quận Hải Châu bh-hc 1 

340.  Bảo hiểm xã hội quận Thanh Khê bh-tk 1 

341.  Bảo hiểm xã hội quận Liên Chiểu bh-lc 1 
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STT Cơ quan, đơn vị 
Tên đăng 

nhập 

Mật 

khẩu 

342.  Bảo hiểm xã hội quận Sơn Trà bh-st 1 

343.  Bảo hiểm xã hội quận Ngũ Hành Sơn bh-nhs 1 

344.  Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ bh-cl 1 

345.  Bảo hiểm xã hội huyện Hòa Vang bh-hv 1 

346.  Kho bạc nhà nước thành phố kbnn 1 

347.  Kho bạc nhà nước quận Hải Châu kb-hc 1 

348.  Kho bạc nhà nước quận Thanh Khê kb-tk 1 

349.  Kho bạc nhà nước quận Liên Chiểu kb-lc 1 

350.  Kho bạc nhà nước quận Sơn Trà kb-st 1 

351.  Kho bạc nhà nước quận Ngũ Hành Sơn kb-nhs 1 

352.  Kho bạc nhà nước quận Cẩm Lệ kb-cl 1 

353.  Kho bạc nhà nước huyện Hòa Vang kb-hv 1 

354.  Cục Thống kê thành phố thongke 1 

355.  Chi cục Thống kê quận Hải Châu ctk-hc 1 

356.  Chi cục Thống kê quận Thanh Khê ctk-tk 1 

357.  Chi cục Thống kê quận Liên Chiểu ctk-lc 1 

358.  Chi cục Thống kê quận Sơn Trà ctk-st 1 

359.  Chi cục Thống kê quận Ngũ Hành Sơn ctk-nhs 1 

360.  Chi cục Thống kê quận Cẩm Lệ ctk-cl 1 

361.  Chi cục Thống kê huyện Hòa Vang ctk-hv  

362.  Ngân hàng nhà nước Việt Nam - CN Đà Nẵng nhnndn 1 

363.  Viễn thông Đà Nẵng vtdn 1 

364.  Bưu điện thành phố bdtp 1 

365.  Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng dldn 1 

366.  Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Đà Nẵng kttldn 1 

367.  Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ 

in Đà Nẵng 
xsktdn 

1 

368.  Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng cndn 1 

369.  Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Tổng hợp Đà 

Nẵng 
nxbdn 

1 

370.  Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Đà Nẵng mtdtdn 1 

371.  Liên minh Hợp tác xã thành phố lmhtx 1 

372.  Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố lhkhkt 1 

373.  Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố lhtchn 1 

374.  Liên hiệp các hội Văn học và Nghệ thuật thành phố lhvhnt 1 

375.  Hội Đông y thành phố hdydn 1 

376.  Hội Chữ thập đỏ thành phố hctddn 1 

377.  Hội Nhà báo thành phố hnbdn 1 

378.  Hội Người mù thành phố hnmdn 1 

379.  Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố hnndn 1 
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Phụ lục II 

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ 

CÔNG TÁC VĂN THƢ 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1662/HD-SNV ngày 07 tháng 12 năm 2015 

của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng) 

 

1. Các sở, ban ngành 

- Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc; 

- Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị trực thuộc; 

- Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị trực thuộc; 

- Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc; 

- Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc; 

- Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc; 

- Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc; 

- Sở Ngoại vụ và các đơn vị trực thuộc; 

- Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị trực thuộc; 

- Sở Tài chính; 

- Thanh tra thành phố; 

- Văn phòng UBND thành phố và các đơn vị trực thuộc. 

- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố; 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất và các đơn vị trực thuộc; 

- Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các đơn vị trực thuộc; 

2. Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố  

- Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng; 

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư; 

- Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; 

- Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội; 

- Trường Cao đẳng Nghề; 

- Quỹ Đầu tư phát triển thành phố. 

3. Các cơ quan Trung ƣơng đƣợc tổ chức theo ngành dọc ở thành phố 
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- Cục Hải quan và các đơn vị trực thuộc; 

- Cục Thuế và các đơn vị trực thuộc; 

- Cục Thống kê và các đơn vị trực thuộc; 

- Bảo hiểm xã hội thành phố và các đơn vị trực thuộc; 

- Kho bạc nhà nước thành phố và các đơn vị trực thuộc; 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng. 

4. Các đơn vị thành viên của các tập đoàn kinh kế nhà nƣớc, tổng công 

ty nhà nƣớc đƣợc tổ chức, hoạt động theo ngành dọc cấp thành phố 

- Viễn thông Đà Nẵng; 

- Bưu điện thành phố; 

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng. 

5. Các doanh nghiệp do Nhà nƣớc làm chủ sở hữu thuộc UBND thành phố 

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ 

in Đà Nẵng; 

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Thủy lợi Đà 

Nẵng; 

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Đà Nẵng; 

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Đà Nẵng; 

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà Xuất bản Tổng hợp Đà 

Nẵng. 

6. Các hội có giao số ngƣời làm việc 

- Hội Chữ thập đỏ; 

- Hội Người mù; 

- Hội Nhà báo; 

- Hội Đông y; 

- Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật; 

- Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật; 

- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị; 

- Liên minh Hợp tác xã thành phố; 

- Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin thành phố. 
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Phụ lục III 

BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ CÔNG TÁC VĂN THƢ 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1662/HD-SNV ngày      tháng 12 năm 2015 

của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng) 

1. Nhập số liệu 

- Cơ quan, đơn vị chọn menu Thống kê cơ sở và tổng hợp, di chuyển đến 1. 

Nhập số liệu báo cáo thống kê và chọn 1.1. Công tác văn thƣ như hình sau: 

 
 

- Thực hiện nhập số liệu tương ứng với từng nội dung báo cáo rồi chọn nút 

Lƣu nội dung để lưu các số liệu về báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư vào 

hệ thống cho cơ quan, đơn vị của mình. 

2. In báo cáo 

- Chọn menu Thống kê cơ sở và tổng hợp, di chuyển đến 2. In báo cáo cơ 

sở và chọn 2.1. Công tác văn thƣ như hình sau: 

 
- Chọn tên cơ quan, đơn vị của mình để xem, kiểm tra số liệu đã nhập vào 

hệ thống. Sau đó, chọn nút In ra giấy để in báo cáo ra giấy in.  

 
- Ngoài ra, cơ quan, đơn vị có thể kết xuất số liệu báo cáo sang Microsoft 

Word thì chọn nút Xuất ra word và chọn nút Open như hình sau: 

 

Nhập số liệu 

báo cáo 
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Phụ lục IV 

BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ  

CÔNG TÁC LƢU TRỮ VÀ TÀI LIỆU LƢU TRỮ 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1662/HD-SNV ngày 07 tháng 12 năm 2015 

của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng) 

1. Nhập số liệu 

a) Cơ quan, đơn vị chọn menu Thống kê cơ sở và tổng hợp, di chuyển đến 

1. Nhập số liệu báo cáo thống kê và chọn tiếp dòng 1.2. Công tác lƣu trữ như 

hình sau: 

 
 

b) Thực hiện nhập số liệu tương ứng với từng nội dung báo cáo rồi chọn nút 

Lƣu nội dung để lưu các số liệu về báo cáo thống kê cơ sở công tác lưu trữ và tài 

liệu vào hệ thống. 

2. In báo cáo 

- Chọn menu Thống kê cơ sở và tổng hợp, di chuyển đến 2. In báo cáo cơ 

sở và chọn 2.2. Công tác văn thƣ như hình sau: 

 
- Chọn tên cơ quan, đơn vị của mình để xem, kiểm tra số liệu đã nhập vào 

hệ thống. Sau đó, chọn nút In ra giấy để in báo cáo ra giấy in.  

 
- Ngoài ra, cơ quan, đơn vị có thể kết xuất số liệu báo cáo sang Microsoft 

Word thì chọn nút Xuất ra word và chọn nút Open như hình sau: 

 

Nhập số liệu 

báo cáo 
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Phụ lục V 

IN BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP CÔNG TÁC VĂN THƢ, 

LƢU TRỮ VÀ TÀI LIỆU LƢU TRỮ 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1662/HD-SNV ngày 07 tháng 12 năm 2015 

của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng) 

 

1. In báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thƣ 

a) Cơ quan, đơn vị chọn menu Thống kê cơ sở và tổng hợp, di chuyển đến 

3. In báo cáo thống kê tổng hợp và chọn tiếp dòng 3.1. Công tác văn thƣ như 

hình sau: 

 

b) Chọn tên cơ quan, đơn vị của mình để xem, kiểm tra số liệu đã nhập vào 

hệ thống. Sau đó, chọn nút In ra giấy để in báo cáo ra giấy in.  

 

- Ngoài ra, cơ quan, đơn vị có thể kết xuất số liệu báo cáo sang Microsoft 

Word thì chọn nút Xuất ra word và chọn nút Open như hình trên. 

2. In báo cáo thống kê tổng hợp công tác lƣu trữ và tài liệu lƣu trữ 

a) Cơ quan, đơn vị chọn menu Thống kê cơ sở và tổng hợp, di chuyển đến 

3. In báo cáo thống kê tổng hợp và chọn tiếp dòng 3.2. Công tác lƣu trữ như 

hình sau: 

 

b) Thực hiện in báo cáo tương tự như in báo cáo thống kê tổng hợp công tác 

văn thư nêu trên. 
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Phụ lục VI 

TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI KẾT QUẢ VĂN THƢ, LƢU TRỮ 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1662/HD-SNV ngày 07 tháng 12 năm 2015 

của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng) 

1. Cơ quan, đơn vị tự đánh giá 

a) Sở, ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố 

- Chọn menu Đánh giá, xếp loại VTLT, di chuyển đến 1. Cơ quan, đơn vị 

tự chấm điểm và chọn 1.1. Sở, ban, ngành và ĐVSN thuộc UBND thành phố 

như hình sau: 

 
 

 

 

- Cơ quan, đơn vị tự chấm điểm theo từng nội dung tiêu chí và chọn nút 

Lƣu nội dung để lưu kết quả tự đánh giá vào hệ thống như hình trên.  

- Đối với tiêu chí yêu cầu có file đính kèm minh chứng nội dung thông tin 

thì chọn nút  tương ứng với tiêu chí đó và chọn tên file đính kèm như hình sau: 

 
- Sau đó, chọn vào đƣờng dẫn file đính kèm và chọn nút Thoát như sau: 

 
 

(1)Chọn nút 

tập tin 

(1) Chọn vào đường 

dẫn file đính kèm 

(3) Chọn 

nút Open (4) Chọn nút Tải lên để 

sao chép file lên hệ thống 

(2) Chọn nút Thoát để 

quay lại mẫu tự đánh giá 

(2) Chọn tên file 

cần đính kèm 

tương ứng với tiêu 

chí được lựa chọn 

Nhập điểm tự đánh giá 

theo từng phòng, hệ thống 

sẽ tự động tính ĐTB 

Đính 

kèm file 
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b) UBND quận, huyện 

- Chọn menu Đánh giá, xếp loại VTLT, di chuyển đến 1. Cơ quan, đơn vị 

tự chấm điểm và chọn 1.2. UBND quận, huyện như hình sau: 

 

 
 

 

- Tự nhập điểm theo từng nội dung tiêu chí và chọn nút Lƣu nội dung để 

lưu kết quả tự đánh giá của đơn vị vào hệ thống như hình trên.  

- Các thao tác đính kèm file theo từng tiêu chí thực hiện tương tự như Điểm 

a, Khoản này. 

2. Thẩm định kết quả đánh giá (dành cho Sở Nội vụ) 

- Chọn menu Đánh giá, xếp loại VTLT, di chuyển đến 2. Thẩm định kết 

quả đánh giá và chọn cơ quan, đơn vị cần thẩm định kết quả đánh giá như hình 

sau: 

 
a) Sở, ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố 

 

b) UBND quận, huyện (thực hiện tương tự) 

3. In kết quả đánh giá, xếp loại văn thƣ, lƣu trữ 

UBND QUẬN HẢI CHÂU 
Nhập điểm tự đánh giá 

theo từng phòng chuyên 

môn, hệ thống sẽ tự 

động tính điểm trung 

bình các phòng 

Đính 

kèm file 

Nhập điểm 

thẩm định 
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a) Sở, ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố 

Chọn menu Đánh giá, xếp loại VTLT, di chuyển đến 3. In kết quả đánh 

giá, xếp loại và chọn Sở, ban, ngành và ĐVSN thuộc UBND thành phố như 

hình sau: 

 
- Chọn đơn vị 

 
- Chọn In ra giấy hoặc Xuất ra word 

b) UBND quận, huyện (thực hiện tương tự) 

4. In tổng hợp chung kết quả xếp loại văn thƣ, lƣu trữ hàng năm (dành 

cho Sở Nội vụ) 

a) Sở, ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố 

Chọn menu Đánh giá, xếp loại VTLT, di chuyển đến 4. In kết quả xếp 

loại hàng năm chọn Sở, ban, ngành và ĐVSN thuộc UBND thành phố như hình 

sau: 

 

 

 
b) UBND quận, huyện (thực hiện tương tự). 
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