
UBND TỈNH VĨNH LONG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         SỞ TƯ PHÁP                                       Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc 

    Số: 87/TT-TTVP                   Vĩnh Long, ngày 30 tháng 01 năm 2023 

 V/v triển khai và hướng dẫn thực hiện  
 quản lý văn bản, sử dụng dấu, thiết bị  

   lưu khóa bí mật và lập hồ sơ công  

  việc trong công tác Văn thư, lưu trữ   

 

   

   Kính gửi:  

- Trưởng các phòng chuyên môn; 

- Trưởng các đơn vị sự nghiệp. 

 

 

Qua thời gian việc triển khai thực hiện, công tác văn thư, lưu trữ tại đơn vị có 

nhiều chuyển biến tích cực như kịp thời thực hiện các quy định của pháp luật về công 

tác văn thư, lưu trữ đảm bảo hoạt động của cơ quan đi vào nề nếp, góp phần nâng cao 

chất lượng, hiệu quả trong công tác, đảm bảo thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành, bảo 

vệ bí mật nhà nước tại cơ quan. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện 

gửi, nhận và xử lý văn bản điện tử, ký số các văn bản điện tử trong cơ quan được các 

phòng, Trung tâm và công chức, viên chức quan tâm thực hiện, bước đầu đạt được 

những kết quả nhất định, góp phần thúc đẩy công các cải cách hành chính, chất lượng, 

hiệu quả công việc được nâng lên.  

Bên cạnh, những kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, 

nhất là chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản chưa đảm bảo, vẫn còn sai sót về hình 

thức, thể thức và kỹ thuật trình bày; quy trình quản lý và xử lý văn bản đi, đến tại một 

số bộ phận, cá nhân chưa đúng quy định; việc xây dựng Danh mục hồ sơ và lập hồ sơ 

công việc chưa được thực hiện tốt,… Để tiếp tục thực hiện tốt, đúng quy định về công 

tác quản lý văn bản, sử dụng dấu, thiết bị lưu khóa bí mật và lập hồ sơ công việc có 

liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ; cải cách hành chính. 

Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc thực hiện một số nội dung, cụ thể sau: 

1. Thường xuyên triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định 

về Công tác văn thư, lưu trữ; quy định về bảo vệ BMNN trong công tác văn thư, 

lưu trữ. 

- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13, ngày 11/11/2011; 

- Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; 

- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quản lý và 

sử dụng con dấu. 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn 

thư;  

- Thông tư Số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ nội vụ quy định thời 

hạn bảo quản tài liệu. 
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- Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 11/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực 

hiện công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử;  

- Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng 

cường chấn chỉnh chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Công văn số 1026/SNV-CCHC&VTLT, ngày 02/10/2020 về việc thực hiện 

một số nội dung của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020  của Chính phủ. 

- Công văn số 7412/UBND-TCDNC ngày 13/12/2022 của UBND tỉnh về việc 

hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

- Công văn số 1260/SNV-CCHC&VTLT, ngày 27/10/2022 của Sở Nội vụ về 

việc hướng dẫn thực hiện quản lý văn bản đi, văn bản đến sử dụng con dấu và thiết bị 

lưu khóa bí mật, lập hồ sơ công việc trong công tác văn thư, lưu trữ. 

- Công văn số 1356/SNV-CCHC&VTLT ngày 17/11/2022 của Sở Nội vụ về 

việc tiếp tục thực hiện quyết định số 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và lập hồ 

sơ điện tử và Lưu trữ cơ quan. 

2. Thực hiện quy trình soạn thảo, ban hành văn bản: 

Thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 

của Chính phủ về công tác văn thư; Công văn số 1026/SNV-CCHC&VTLT ngày 

02/10/2020 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP 

về công tác văn thư; Công văn 1260/SNV-CCHC&VTLT, ngày 27/10/2022 của Sở 

Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện quản lý văn bản đi, văn bản đến sử dụng con dấu 

và thiết bị lưu khóa bí mật, lập hồ sơ công việc trong công tác văn thư, lưu trữ 

Đồng thời, nhằm đảm bảo việc xử lý văn bản đến và đi tại cơ quan thực hiện 

nhanh chóng và kịp thời theo quy định, Thủ trưởng đơn vị hướng dẫn CC,VC một số 

nội dung cụ thể liên quan thực hiện như sau: 

  2.1. Thể thức, kỹ thuật trình bày, soạn thảo văn bản hành chính 

Thực hiện đúng theo quy định tại Chương II, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Công văn 7412/UBND-TCDNC ngày 

13/12/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định 

của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

Công văn số 1026/SNV-CCHC&VTLT ngày 02/10/2020 của Sở Nội vụ về việc 

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư.  

2.2. Đối với văn bản đến: 

 - Theo hệ thống hồ sơ công việc, phần mềm mặc định tất cả văn bản đến do 

văn thư lấy số đến sau đó chuyển Lãnh đạo phân công.  

- Các văn bản đến yêu cầu thực hiện có thời hạn, Văn thư chuyển xử lý trên hồ 

sơ công việc song song đó in văn bản đó và chuyển đến bộ phận thực hiện đảm bảo 

đúng thời gian, trường hợp thời gian xử lý quá hạn, bộ phận thực hiện ghi rõ lý do vào 

phiếu khi hoàn tất văn bản.  

- Nhiệm vụ các CB, CC,VC của từng phòng, Trung tâm hàng ngày lên hồ sơ 

công việc để xử lý văn bản đến, cụ thể: 
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+ Mục văn bản chờ xử lý: văn bản chuyển đến công chức chịu trách nhiệm xử 

lý (thực hiện). 

+ Mục văn bản phối hợp xử lý: các công chức, vên chức có nhiệm vụ phối hợp 

thực hiện, cụ thể các CC, VC vào “quá trình giải quyết” sẽ biết người xử lý chính. Các 

công chức, viên chức ghi ý kiến phản hồi rồi gửi lại cho người xử lý chính để tổng 

hợp.  

+ Mục văn bản để biết: Là các văn bản liên quan nhiều lĩnh vực, gửi đến để 

triển khai hoặc thông báo thì Văn thư chuyển vào để biết, các công chức, viên chức 

vào xem để biết (thực hiện khi cần thiết). 

+ Đối với văn bản đến là công văn, báo cáo tháng, quý, năm của các Sở, ban, 

ngành, huyện, thị xã, thành phố gửi đến theo yêu cầu các phòng chuyên môn, nghiệp 

vụ thuộc Sở thì Văn thư chuyển xử lý chính cho lãnh đạo phòng phân công theo dõi, 

tổng hợp. 

2.3. Đối với văn bản đi 

 Thời gian qua, việc thực hiện thủ tục về tiếp nhận và gửi văn bản đi giữa các 

bộ phận phối hợp chưa thống nhất, để khắc phục thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, 

đề nghị các bộ phận quan tâm thực hiện như sau: 

- Các văn bản đi do các phòng soạn thảo, khi trình Lãnh đạo phê duyệt cuối văn 

bản có chữ ký của Trưởng phòng hoặc Phó phòng. Sau khi trình Lãnh đạo phê duyệt 

xong, bộ phận soạn thảo chuyển file văn bản xuống văn thư để phát hành. Văn thư 

chịu trách nhiệm kiểm tra thể thức và cho số văn bản đi và chữ ký số của Lãnh đạo để 

phát hành. 

- Đối với văn bản báo cáo nội bộ, khi gửi file báo cáo cho Thanh tra - Văn 

phòng hoặc Phòng chuyên môn tổng hợp đồng thời phải in ra bảng ký tên đầy đủ của 

Trưởng phòng và Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo về nội dung tiến độ 

giải quyết của văn bản.  

2.4. Về công tác lưu trữ: 

  2.4.1. Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan  

  a) Lập Danh mục hồ sơ 

  Danh mục hồ sơ do người đứng đầu cơ quan, tổ chức phê duyệt, được ban hành 

vào đầu năm và gửi các đơn vị, cá nhân liên quan làm căn cứ để lập hồ sơ. Mẫu “Danh 

mục hồ sơ” được thực hiện theo quy định. 

  b) Lập hồ sơ 

  - Yêu cầu 

  + Phản ánh đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, cơ quan, tổ chức. 

  + Các văn bản, tài liệu trong một hồ sơ phải có sự liên quan chặt chẽ với nhau 

và phản ánh đúng trình tự diễn biến của sự việc hoặc trình tự giải quyết công việc. 

  - Mở hồ sơ 

  + Cá nhân được giao nhiệm vụ giải quyết công việc có trách nhiệm mở hồ sơ 

theo Danh mục hồ sơ hoặc theo kế hoạch công tác. 
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  + Cập nhật những thông tin ban đầu về hồ sơ theo Danh mục hồ sơ đã ban 

hành. 

  + Trường hợp các hồ sơ không có trong Danh mục hồ sơ, cá nhân được giao 

nhiệm vụ giải quyết công việc tự xác định các thông tin như: Tiêu đề hồ sơ, số và ký 

hiệu hồ sơ, thời hạn bảo quản hồ sơ, người lập hồ sơ và thời gian bắt đầu. 

  c) Thu thập, cập nhật văn bản, tài liệu vào hồ sơ 

  Cá nhân được giao nhiệm vụ có trách nhiệm thu thập, cập nhật tất cả văn bản, 

tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc vào hồ sơ đã mở, bao 

gồm tài liệu phim, ảnh, ghi âm (nếu có) bảo đảm sự toàn vẹn, đầy đủ của hồ sơ, tránh 

bị thất lạc. 

  d) Kết thúc hồ sơ  

  - Hồ sơ được kết thúc khi công việc đã giải quyết xong. 

  - Người lập hồ sơ có trách nhiệm: Rà soát lại toàn bộ văn bản, tài liệu có trong 

hồ sơ; loại ra khỏi hồ sơ bản trùng, bản nháp; xác định lại thời hạn bảo quản của hồ sơ; 

chỉnh sửa tiêu đề, số và ký hiệu hồ sơ cho phù hợp; hoàn thiện, kết thúc hồ sơ. 

  - Đối với hồ sơ giấy: Người lập hồ sơ thực hiện đánh số tờ đối với hồ sơ có thời 

hạn bảo quản từ 05 năm trở lên và viết Mục lục văn bản đối với hồ sơ có thời hạn bảo 

quản vĩnh viễn; viết chứng từ kết thúc (bìa hồ sơ) đối với tất cả hồ sơ. 

  - Đối với hồ sơ điện tử: Người lập hồ sơ có trách nhiệm cập nhật vào Hệ thống 

các thông tin còn thiếu. Việc biên mục văn bản trong hồ sơ được thực hiện bằng chức 

năng của Hệ thống. 

  2.4.2. Nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan 

  Hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ cơ quan phải đủ thành phần, đúng thời hạn 

và thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định. 

  - Đối với hồ sơ điện tử 

 Cá nhân được giao nhiệm vụ giải quyết công việc và lập hồ sơ thực hiện nộp 

lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống. 

 Lưu trữ cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, nhận hồ sơ theo Danh mục; liên kết 

chính xác dữ liệu đặc tả với hồ sơ; tiếp nhận và đưa hồ sơ về chế độ quản lý hồ sơ lưu 

trữ điện tử trên Hệ thống. 

 3. Về văn bản có tính chất bí mật 

  Thực hiện đúng theo quy định Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 

của Chính phủ về công tác văn thư; Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13, ngày 11/11/2011; 

Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước và các Nghị định, Thông tư, Quyết định…… hướng 

dẫn thi hành có liên quan; Công văn 7412/UBND-TCDNC ngày 13/12/2022 của 

UBND tỉnh Vĩnh Long về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Bảo vệ 

bí mật nhà nước. 

Đề nghị bộ phận văn thư, lưu trữ cơ quan căn cứ quy định và tham mưu thực 

hiện công tác này đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; Trưởng các phòng chuyên 

môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở phổ biến đến CC,VC thực hiện nghiêm túc các 
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nội dung trên, trường hợp có khó khăn, vướng mắc trực tiếp trao đổi với Thanh tra -

Văn phòng để tham mưu Lãnh đạo xử lý kịp thời./.  
 

Nơi nhận:           
- Như trên;        
- Ban giám đốc Sở; 

- Lư u: TTVP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Thanh Tuấn 
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