
KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ 

 của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn về việc triển khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 
2020, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác 
văn thư, lưu trữ năm 2020, như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Nâng cao trách nhiệm của trưởng các phòng, trưởng các đơn vị trực thuộc Sở 
trong việc chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác văn thư, lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài 
liệu lưu trữ theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, 
đơn vị. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn, quy định về công tác văn 
thư, lưu trữ đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở nhằm nhận 
thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ. 

 Phát huy vai trò của công tác văn thư, lưu trữ trong hoạt động chỉ đạo, điều 
hành và quản lý văn bản của các phòng, đơn vị, góp phần phục vụ tốt công tác 
chuyên môn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học và công 
nghệ trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Công chức, viên chức và người lao động của Sở trong quá trình thực hiện 
thống nhất và đạt hiệu quả cao, đồng thời nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ theo kế 
hoạch đã đề ra. 

Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý văn bản, 
giải quyết hồ sơ công việc và lập hồ sơ điện tử về văn thư, lưu trữ, tạo điều kiện cho 
việc bảo quản an toàn, phát huy giá trị tài liệu phông lưu trữ tại Sở. Thực hiện 
nghiêm túc các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. 

II. NỘI DUNG 

1. Phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các quy định pháp luật về văn thư, 
lưu trữ 

Tiếp tục phổ biến các văn bản quản lý nhà nước, văn bản quy phạm pháp luật 
về công tác văn thư – lưu trữ tới các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở, 
lồng ghép trong các hội nghị, cuộc họp của cơ quan, đơn vị như: 
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- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13, Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 
03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ. 

- Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác 
văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/4/2010 của Chính phủ bổ sung 
một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư. 

- Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh lưu trữ quốc gia. 

- Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 
về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. 

- Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ quy định về 
thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức. 

- Quyết định số 3662/QĐ-BNV ngày 13/10/2011 của Bộ Nội vụ tổ chức triển 
khai áp dụng phần mềm chuẩn hoá thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 
theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV. 

- Công văn số 425/VTLTNN-NVTW, ngày 18/07/2005 của Cục Văn thư và 
Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến. 

- Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ v/v 
tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. 

- Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 
quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. 

- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và 
sử dụng con dấu. 

- Quyết định số 28/2018/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 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. 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh 
ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh Quy 
định về hoạt động lưu trữ, quản lý công tác lưu trữ và hồ sơ, tài liệu lưu trữ tỉnh Lạng 
Sơn. 
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- Quyết định số 219/QĐ-KHCN ngày 31/12/2019 của Sở Khoa học và Công 
nghệ về việc ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế công tác văn thư - lưu trữ. 

2. Công tác tổ chức và đào tạo bồi dưỡng cán bộ 

- Sở Khoa học và Công nghệ bố trí 01 chuyên viên làm công tác văn thư, lưu 
trữ. 

- Tiếp tục cử công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, 
đơn vị đi dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ.  

3. Công tác xây dựng và ban hành văn bản 

- Văn phòng Sở: Tham mưu Lãnh đạo Sở rà soát, đánh giá các quy định, văn 
bản quản lý, chỉ đạo điều hành về công tác văn thư, lưu trữ, kịp thời đề xuất sửa đổi, 
bổ sung hoặc ban hành mới đảm bảo kịp thời, thống nhất và đáp ứng yêu cầu quản 
lý, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là các quy định, văn bản 
chỉ đạo về quản lý, sử dụng văn bản điện tử đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác 
trong tình hình mới. Hướng dẫn các nội dung về công tác văn thư, lưu trữ để thống 
nhất triển khai tại cơ quan, đơn vị. 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc: Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban 
hành mới các quy định, quy chế và các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ theo quy 
định của pháp luật và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tết của cơ 
quan, đơn vị. Tự kiểm tra về thể thức văn bản trước khi ban hành.  

4. Công tác kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ 

- Văn phòng Sở: tiếp tục đôn đốc các phòng chuyên môn và các đơn vị trực 
thuộc Sở thực hiện tốt việc soạn thảo văn bản theo đúng quy định tại Thông tư số 
01/2011/TT-BNV.  

- Ngay từ đầu năm, mỗi công chức, viên chức phải lập hồ sơ công việc theo 
nhiệm vụ được phân công theo quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 
22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, 
tài liệu vào lưu trữ cơ quan. 

- Các đơn vị trực thuộc: tự kiểm tra về công tác văn thư, lưu trữ và báo cáo 
theo ngành dọc cấp trên đúng thời gian quy định. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc 
thực hiện việc ban hành văn bản, quản lý văn bản đi, đến, tài liệu lưu trữ và bảo 
quản, sử dụng con dấu theo đúng quy định của Nhà nước. 

5. Công tác thu thập và chỉnh lý tài liệu lưu trữ 

- Tiếp tục thu thập tài liệu lưu trữ từ năm 2015-2019 tại các phòng chuyên 
môn cho vào kho lưu trữ chuyên dụng để thuận tiện cho việc quản lý và tra cứu đảm 
bảo phục vụ công tác chuyên môn. 

- Sắp xếp theo đúng quy định tại Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 
của Thủ tướng Chính phủ v/v tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. 
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6. Kinh phí và trang bị cơ sở vật chất cho công tác văn thư, lưu trữ 

Tiếp tục kiểm kê, rà soát cơ sở vật chất phục vụ cho công tác văn thư, lưu trữ 
nhằm đáp ứng kịp thời trang bị cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc bảo quản tài liệu 
lưu trữ đạt hiệu quả tốt. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ được 
giao chủ động quản lý văn bản đi, văn bản đến đảm bảo nguyên tắc, bí mật, phối hợp 
thực hiện việc giao nộp tài liệu cuối năm về kho lưu trữ chuyên dụng của Sở theo 
đúng quy định. 

- Giao Văn phòng Sở kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các phòng chuyên 
môn, đơn vị trực thuộc Sở và tổng hợp báo cáo kết quả định kỳ về Sở Nội vụ theo  
đúng thời gian quy định./. 

 

 

 
      
 
 

                            
 

 Nơi nhận     
- Sở Nội vụ;  
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng của Sở; 
- Các đơn vị trực thuộc Sở; 
- Lưu: VT, VP(LGB).                 

GIÁM ĐỐC 
 
 

(Đã ký) 
 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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