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KẾ HOẠCH 

Công tác văn thư, lưu trữ năm 2023  

 

Thực hiện Kế hoạch số 415/KH-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2023 của UBND 

tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế 

hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 với các nội dung như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Tiếp tục đưa công tác văn thư, lưu trữ đi vào nề nếp, đúng quy định của pháp 

luật, nâng cao chất lượng hiệu quả trong trong giải quyết công việc của cơ quan. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo trong việc quản lý, chỉ đạo công 

tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, đơn vị; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, 

viên chức trong việc lập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan. Đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công tác văn thư, quản lý tài liệu nhằm đáp ứng tình hình 

chuyển đổi số hiện nay.  

2. Yêu cầu 

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai đầy đủ, kịp thời, xác định thời gian tiến 

hành và hoàn thành để thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch này. 

- Cán bộ, công chức, viên chức phải lập hồ sơ công việc và nộp lưu hồ sơ, tài 

liệu vào Lưu trữ cơ quan. 

II. Nội dung thực hiện 

1. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Lưu trữ năm 2011; các Nghị định, Chỉ thị, 

Quyết định về công tác văn thư, lưu trữ và các văn bản hướng dẫn liên quan khác 

trong công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước, 

UBND tỉnh, Sở Nội vụ đến cán bộ công chức, viên chức của cơ quan1.  

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

 
1 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Thông tư số 

02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu 

cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử; Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025”; Thông tư số 

10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu; Công văn số 

3173/SNV-TDĐT&VTLT ngày 28/12/2022 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện quy định về thời 

hạn bảo quản tài liệu; Hướng dẫn số 2579/HD-SNV ngày 07/11/2022 của Sở Nội vụ về thực hiện công tác 

bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ  và các văn bản mới của Trung ương ban hành… 
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2. Xây dựng, ban hành văn bản quản lý, kế hoạch thực hiện về công tác 

văn thư, lưu trữ 

Văn phòng Sở phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở tham mưu sửa đổi bổ 

sung và ban hành mới các văn bản có liên quan về công tác văn thư, lưu trữ theo 

đúng quy định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. 

3. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại đơn vị 

3.1. Quản lý văn bản đi, đến, văn bản mật, ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý văn bản và quản lý, sử dụng con dấu của cơ quan theo quy định 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3.2. Thống kê lập hồ sơ công việc và nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan  

Cán bộ công chức, viên chức tại các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm lập 

hồ sơ về công việc được giao và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan theo 

quy định tại Luật Lưu trữ năm 2011 và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.  

- Đơn vị thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3.3. Thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu vào Lưu trữ cơ quan 

- Phân công thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2023. 

3.4. Bảo quản tài liệu lưu trữ và huỷ tài liệu hết giá trị 

Các phòng, đơn vị thực hiện việc bảo quản hồ sơ, tài liệu theo quy định và lập 

kế hoạch gửi về Văn phòng Sở để tổng hợp và đề xuất thực hiện huỷ tài liệu trùng 

lặp, hết giá trị…   

- Phân công thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

- Thời gian thực hiện: Trong năm. 

3.5. Hiện đại hoá công tác văn thư, lưu trữ 

- Thực hiện nghiêm túc việc lập hồ sơ công việc điện tử trên Hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành bảo đảm hồ sơ công việc được xử lý trên môi 

trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước), thường 

xuyên sao lưu dữ liệu, bảo đảm an toàn tài liệu lưu trữ điện tử. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung theo lộ trình quy định tại 

Kế hoạch số 4230/KH-UBND ngày 29/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2020 - 2025”.  

- Phân công thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

- Thời gian thực hiện: Trong năm. 
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4. Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại 

các phòng, đơn vị trực thuộc 

- Phân công thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

- Thời gian thực hiện: Quý III/2023. 

5. Phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện nhiệm vụ liên quan đến nguồn kinh 

phí để xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng cấp tỉnh 

Phân công thực hiện: Phòng Kế hoạch, tổng hợp. 

III. Tổ chức thực hiện 

- Kế hoạch này được phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức trong cơ quan.  

- Căn cứ nội dung Kế hoạch nêu trên, Trưởng các Phòng, đơn vị triển khai thực 

hiện phần nội dung, nhiệm vụ của đơn vị mình và báo cáo kết quả thực hiện công 

tác văn thư, lưu trữ năm 2023 về Văn phòng Sở trước ngày 30/10/2023 để tổng hợp 

báo cáo gửi Sở Nội vụ theo đúng quy định./. 

 
Nơi nhận:                                                         KT. GIÁM ĐỐC  

- Sở Nội vụ;        PHÓ GIÁM ĐỐC   
- Các phòng, đơn vụ thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. C (08).              

                    

 

       

           Võ Đức Tuấn 
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