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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác văn thư - lưu trữ năm 20201 
 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh 

Laṇg Sơn về triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trên điạ bàn tỉnh Laṇg 

Sơn năm 2021. Căn cứ tình hình điều kiện thực của tế cơ quan, Sở Công 

Thương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 

2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Muc̣ đích 

 a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rôṇg các quy điṇh của pháp luâṭ về công 

tác văn thư, lưu trữ đến toàn thể cán bô,̣ công chức, viên chức lao đôṇg trong cơ 

quan để nhâṇ thức đúng đắn về vai trò, ý thức trách nhiêṃ trong công tác văn 

thư, lưu trữ. 

 b) Nâng cao trách nhiêṃ của Thủ trưởng cơ quan trong viêc̣ quản lý, chỉ 

đaọ công tác văn thư, lưu trữ. Kip̣ thời triển khai thưc̣ hiêṇ các nhiêṃ vu ̣công 

tác văn thư, lưu trữ năm 2021, góp phần phuc̣ vu ̣nâng cao hiêụ quả quản lý nhà 

nước, thúc đẩy quá trình thưc̣ hiêṇ cải cách hành chính trong cơ quan. 

2. Yêu cầu 

a) Văn phòng, các phòng chuyên môn, triển khai đầy đủ các nôị dung về 

công tác văn thư, lưu trữ đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật,  đảm bảo bí 

mật Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. 

b) Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý 

văn bản, giải quyết hồ sơ công việc và lập hồ sơ điện tử, đảm bảo rút ngắn được 

thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý 

văn bản, đáp ứng yêu cầu gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, tổ chức; 

c) Nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức người lao động trong 

việc chấp hành các quy định về văn thư, lưu trữ, lập hồ sơ công việc; đưa việc 

chấp hành các quy định về công tác văn thư, lưu trữ thành một trong các tiêu chí 

để đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể các phòng 

chuyên môn, và các cá nhân công chức viên chức,người lao động trong cơ quan 

hàng năm. 

II. NỘI DUNG 

 1. Quản lý về công tác văn thư, lưu trữ 

a) Tuyên truyền phổ biến pháp luâṭ về công tác văn thư, lưu trữ 
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Tiếp tuc̣ tuyên truyền phổ biến Luâṭ Lưu trữ năm 2011, Nghi ̣ điṇh số 

30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư Lưu trữ; 

Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; 

Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy 

định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các 

chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công 

việc của các cơ quan, tổ chức; Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu 

cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử... và các văn bản hướng dẫn khác của Trung 

ương, Bộ, ngành liên quan về công tác văn thư, lưu trữ trên maṇg nôị bô ̣ cơ 

quan, trong các buổi họp, hôị nghi ̣của cơ quan, đơn vi.̣ 

b)Tổ chức bô ̣máy, nhân sư ̣làm công tác văn thư, lưu trữ  

Đảm bảo thực hiện quản lý nhân sự làm công tác văn thư, lưu trữ theo 

biên chế, đúng ngạch bậc, chuyên ngành đào tạo; thực hiện chế độ tiền lương, 

chế độ phụ cấp trách nhiêṃ, đôc̣ haị đối với công chức, viên chức làm công tác 

văn thư, lưu trữ theo đúng quy định hiêṇ hành. 

Sắp xếp, bố trí công việc tạo điều kiện cho công chức, viên chức làm công 

tác văn thư, lưu trữ tham dự các lớp tập huấn, đào tạo nghiệp vụ nhằm đáp ứng 

những yêu cầu mới về chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thực hiện kế hoạch công 

tác rà soát, cải cách thủ tục hành chính. 

c) Xây dưṇg, ban hành văn bản quản lý, hướng dẫn về công tác văn 

thư, lưu trữ 

 Căn cứ Luâṭ Lưu trữ, các văn bản quy phaṃ pháp luâṭ và văn bản chỉ đaọ 

của Bô ̣Nôị vu,̣ văn bản hướng dâñ nghiêp̣ vu ̣của Cuc̣ Văn thư và Lưu trữ nhà 

nước và văn bản chỉ đaọ của tỉnh về liñh vưc̣ văn thư, lưu trữ, Sở Công Thương  

tiếp tuc̣ rà soát, sửa đổi, bổ sung hoăc̣ ban hành mới các văn bản quản lý về công 

tác văn thư, lưu trữ phù hơp̣ với quy điṇh hiêṇ hành: Quy chế văn thư, lưu trữ 

của cơ quan; Bảng thời haṇ bảo quản hồ sơ tài liêụ; xây dưṇg Danh muc̣ thành 

phần hồ sơ, tài liêụ nôp̣ lưu vào lưu trữ lic̣h sử tỉnh theo Quyết điṇh số 

2078/QĐ-UBND ngày 05/11/2016 của UBND tỉnh Laṇg Sơn về viêc̣ ban hành 

Danh muc̣ thành phần hồ sơ, tài liêụ nôp̣ lưu vào lưu trữ lic̣h sử tỉnh Laṇg Sơn; 

 Hướng dâñ lâp̣ hồ sơ hiêṇ hành và giao nôp̣ hồ sơ, tài liêụ vào kho lưu trữ 

cơ quan, xây dưṇg nôị quy kho Lưu trữ cơ quan; Quy điṇh về tổ chức sử duṇg 

tài liêụ lưu trữ; hướng dâñ lâp̣ Danh muc̣ hồ sơ của cơ quan, đơn vi.̣ 

 d) Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ 

 Thưc̣ hiêṇ kiểm tra các phòng chuyên môn, trong năm 2021, tâp̣ trung 

kiểm tra những nôị dung sau: 

 - Công tác tổ chức, biên chế: Về biên chế, trình đô ̣chuyên môn nghiêp̣ vu ̣

cán bô ̣ viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ; viêc̣ thưc̣ hiêṇ chế đô,̣ chính 

sách đối với cán bô ̣làm công tác văn thư, lưu trữ; 
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 - Triển khai, quán triêṭ và tổ chức thưc̣ hiêṇ các văn bản Trung ương và 

điạ phương về công tác văn thư, lưu trữ; Ban hành văn bản chỉ đaọ về công tác 

văn thư, lưu trữ; 

 - Tình hình thưc̣ hiêṇ công tác văn thư: Quản lý văn bản đi, đến trên Hệ 

thống văn phòng điện tử VNPT - Ioffice, văn bản mâṭ và ứng duṇg công nghê ̣

thông tin trong quản lý văn bản; Thể thức và ky ̃thuâṭ trình bày văn bản theo quy 

điṇh hiêṇ hành; quản lý và sử duṇg con dấu của cơ quan; lâp̣ hồ sơ công viêc̣ và 

giao nôp̣ hồ sơ, tài liêụ vào lưu trữ cơ quan. 

 2. Triển khai thưc̣ hiêṇ các nghiêp̣ vu ̣về công tác văn thư, lưu trữ 

 a) Hiêṇ đaị hóa công tác văn thư, lưu trữ 

 Triển khai thưc̣ hiêṇ Văn bản số 822/HDVTTNN ngày 26/8/2015 của Cuc̣ 

Văn thư và Lưu trữ nhà nước Hướng dâñ quản lý văn bản đi, văn bản đến và lâp̣ 

hồ sơ trong môi trường maṇg. 

 Nghiên cứu, đề xuất và triển khai thưc̣ hiêṇ các sáng kiến kinh nghiêṃ về 

văn thư, lưu trữ. 

b) Về thưc̣ hiêṇ các khâu nghiêp̣ vu:̣ 

-  Đối với công tác văn thư: 

+ Công tác soaṇ thảo văn bản; 

+ Quản lý văn bản đi, đến (ứng duṇg công nghê ̣thông tin, mở các loaị sổ 

đăng ký văn bản theo quy điṇh) 

+ Công tác lâp̣ hồ sơ hiêṇ hành và giao nôp̣ và lưu trữ cơ quan; 

+ Quản lý sử duṇg các loaị dấu; 

+ Quản lý tài liêụ mâṭ. 

- Đối với công tác lưu trữ: 

 + Sắp xếp bảo quản tập lưu tài liệu gọn gàng, khoa học thuận tiện cho 

việc tra cứu, bảo quản tốt tài liệu lưu trữ. 

+ Tiếp tục khảo sát thống kê số lượng tài liệu còn tồn đọng, phục vụ công 

tác khai thác tra cứu hồ sơ, tài liệu. 

+ Trang bị thêm các trang thiết bị bảo quản tài liệu, bảo quản Kho lưu trữ. 

+ Thực hiện tốt công tác vệ sinh kho lưu trữ, duy trì nhiệt độ, độ ẩm phù 

hợp với từng loại tài liệu. 

+ Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, báo cáo định kỳ công tác văn thư, 

lưu trữ theo quy định. 

+ Thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo quản tài liệu mật 

theo đúng quy định. 

+ Tổ chức thu nộp tài liệu lưu trữ của  
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3. Kinh phí cho hoạt động công tác văn thư, lưu trữ 

Về công tác văn thư: Kiểm tra rà soát các phương tiện, bố trí kinh phí mua 

sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác văn thư như: phòng bì gửi công văn, bìa 

hồ sơ, cặp hộp đựng tài liệu và các văn phòng phẩm khác đảm bảo cho công tác 

văn thư được lưu hành thông suốt, tránh tồn đọng ảnh hưởng đến chất lượng và 

hiệu quả hoạt động của cơ quan. 

Về công tác lưu trữ: Lập dự toán kinh phí cải tạo, nâng cấp trang bị Kho 

lưu trữ để từng bước đáp ứng được yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ theo quy 

định. Bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị bảo quản tài liệu như: giá đựng tài 

liệu, hộp đựng tài liệu, bìa hồ sơ... 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiêm túc quán triệt, tổ chức thực 

hiện các nội dung kế hoạch văn thư, lưu trữ năm 2021. 

2. Văn phòng chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở  theo dõi, 

quản lý, chỉ đạo, phối hợp với các phòng chuyên môn  thực hiện tốt công tác văn 

thư, lưu trữ; chủ động đề xuất các nội dung liên quan về công tác văn thư, lưu 

trữ; tham mưu về công tác tổ chức cán bộ; đào tạo bồi dưỡng; thực hiện chế độ 

chính sách đối với công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ. 

Trên đây là kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 

2021 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn./. 

 

 Nơi nhận:     
- Sở Nội vụ (b/c);                                                                                   

- Lãnh đạo Sở ;                                                                                           
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

                                                                    

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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