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  UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
     

          Số:  325 /KH-VHTT-VTLT                       Nha Trang, ngày  15  tháng 3  năm 2018 
 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1284/KH-UBND ngày 02/3/2018 của UBND thành 

phố về thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2018, 

Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ 

năm 2018, như sau: 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM  2018 

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác văn hóa, lưu trữ 

- Kịp thời phổ biến, quán triệt tất cả các văn bản của Trung ương, tỉnh và thành 

phố trong các cuộc họp cơ quan định kỳ hàng tuần, tháng về công tác văn thư, lưu trữ 

đến từng CBCCNV cơ quan biết thực hiện theo quy định. 

- Chỉ đạo cán bộ phụ trách công tác văn thư, lưu trữ cơ quan thường xuyên theo 

dõi, cập nhật những thông tin, tư liệu liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ để tham 

mưu cho lãnh đạo cơ quan thực hiện hiệu quả công tác này tại đơn vị. Đồng thời, chịu 

trách nhiệm quản lý tài liệu trong kho lưu trữ của cơ quan. 

2. Xây dựng, ban hành văn bản liên quan đến văn thư – lưu trữ của đơn vị 

Căn cứ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan, ban ngành liên quan, đơn  

vị chủ động rà soát, bổ sung, sửa đổi các văn bản liên quan đến công tác văn thư – 

lưu trữ của đơn vị phù hợp thực tiễn hoạt động của đơn vị; Xây dựng bảng thời hạn 

bảo quản và danh mục hồ sơ lưu trữ, tổ chức triển khai thực hiện lưu trữ, bảo quản 

tài liệu, hồ sơ, văn bản của ngành theo danh mục lưu trữ, bảo quản tài liệu đã được 

UBND thành phố phê duyệt 

3. Quy định, hướng dẫn các bộ phận chuyên môn lập hồ sơ công việc, kiểm 

tra việc thực hiện các quy định về lưu trữ tài liệu 

Định kỳ hàng tháng, quý giao từng bộ phận phụ trách chuyên môn chủ động 

rà soát, thống kê những tài liệu đã thực hiện, tài liệu tồn đọng đóng tập lưu trữ gọn 

gàng, đúng thành phần, đúng danh mục.  

Yêu cầu các bộ phận chuyên môn cơ quan lập hồ sơ lưu trữ của từng bộ phận 

chuyên môn, sắp xếp tài liệu lưu trữ đưa vào nộp lưu tại kho lưu trữ của cơ quan 

theo quy định, hoàn thành công tác  này vào cuối năm hoặc đầu năm sau. 

Yêu cầu cán bộ phụ trách kho lưu trữ chịu trách nhiệm bố trí, sắp xếp theo 

trình tự vị trí lưu trữ tài liệu, khoa học, đúng danh mục, tạo thuận lợi cho công tác 

tra cứu tìm kiếm tư liệu về sau phục vụ công tác chuyên môn của ngành. Có kế 

hoạch lưu trữ, bảo quản tài liệu an toàn trong kho. 

Thực hiện công tác văn thư đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Chấp 

hành nghiêm các quy định về bảo mật văn bản Nhà nước trong công tác văn thư tại 
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đơn vị. Sắp xếp gọn gàng, khoa học các loại văn bản đi – đến của cơ quan, tránh 

thất thoát tài liệu phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo ngành được 

thường xuyên, liên tục. 

4. Hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ: 

  Thực hiện quản lý văn bản đi, văn bản đến trên Phần mềm quản lý văn bản 

(EOffice). 

5. Thực hiện mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác lưu trữ theo quy định 

Bộ Tài chính và thực hiện chế độ phụ cấp độc hại cho cán bộ, nhân viên làm công 

tác văn thư – lưu trữ tại đơn vị. 

II. NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành: 

- Xây dựng, ban hành các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ tại đơn vị theo 

chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. 

- Thường xuyên quán triệt, phổ biến trong các cuộc họp giao ban định kỳ của 

cơ quan về công tác văn thư, lưu trữ để tất cả CBCCNV cập nhật, nắm và thực hiện 

theo quy định, đúng pháp luật. 

- Cử cán bộ phụ trách công tác văn thư, lưu trữ cơ quan tham gia đầy đủ các 

lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về văn thư, lưu trữ theo yêu cầu, nhằm đáp 

ứng nhu cầu công tác văn thư, lưu trữ tại đơn vị. 

- Chỉ đạo các bộ phận phụ trách chuyên môn thường xuyên rà soát, thống kê 

tài liệu, hồ sơ thuộc lĩnh vực phụ trách, mở bìa lưu trữ, đóng tập sau khi đã hoàn 

tất, kết thúc một nhiệm vụ phải nộp lưu vào kho lưu trữ cơ quan. 

- Nâng cao trách nhiệm của CBCCNV trong việc lập hồ sơ lưu trữ. Kiểm tra 

việc quản lý, lưu trữ hồ sơ sau khi kết thúc nhiệm vụ công tác chuyên môn thông 

qua biên bản bàn giao danh mục hồ sơ lưu trữ của mỗi bộ phận chuyên môn, trình 

Thủ trưởng cơ quan phê duyệt và đóng dấu. 

2. Hoạt động văn thư, lưu trữ thường xuyên: 

- Mỗi CBCCNV trong cơ quan có ý thức trách nhiệm đối với từng danh mục 

hồ sơ lưu trữ của mình phụ trách và chịu trách nhiệm đối với hồ sơ đã tham mưu 

thực hiện xuyên suốt trong quá trình công tác. 

- Thực hiện đúng quy trình soạn thảo và ban hành văn bản theo 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. 

- Sử dụng và quản lý con dấu của cơ quan theo đúng quy định của pháp luật. 

Thực hiện bảo vệ bí mật Nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan. 

- Lập danh mục hồ sơ đưa vào lưu trữ của ngành hàng năm, tạo điều kiện cho 

việc tìm kiếm tài liệu phục vụ công tác chuyên môn, đồng thời, giúp cho mỗi 

CBCCNV chủ động thực hiện công tác lưu trữ theo từng công việc được phân 

công, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của CBCCNV đối với việc lập hồ 

sơ, tài liệu lưu trữ, là căn cứ để giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan để quản lý được 

chặt chẽ, kịp thời, đúng quy trình, đúng quy định thời hạn bảo quản tài liệu. 
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- Trang bị dụng cụ thiết yếu để bảo vệ, bảo quản kho và bảo quản an toàn tài 

liệu, thực hiện chế độ vệ sinh kho lưu trữ, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, giờ mở cửa kho... 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê tài liệu của cơ quan theo 

quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ phận phụ trách văn phòng 

- Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu và áp dụng đầy đủ các văn bản pháp 

luật liên quan công tác văn thư, lưu trữ nhằm tham mưu lãnh đạo Phòng triển khai 

thực hiện đạt hiệu quả công tác này tại cơ quan. 

- Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận phụ trách chuyên môn của cơ quan thực 

hiện đúng quy định về công tác văn thư, lưu trữ, nhất là công tác lưu trữ hồ sơ, tài 

liệu theo danh mục đã ban hành thuộc lĩnh vực phân công phụ trách 

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về văn thư, lưu trữ 

theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan. Tiếp thu kiến thức để tham mưu lãnh 

đạo cơ quan phổ biến, hướng dẫn thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan 

đúng các quy định của pháp luật. 

- Thực hiện việc quản lý văn vản đi, văn bản đến trên Phần mềm quản lý văn 

bản (EOffice) theo đúng quy định 

- Thực hiện việc lưu trữ hồ sơ đơn vị theo đúng quy định 

2. Các bộ phận phụ trách chuyên môn của cơ quan 

- Căn cứ phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tùy 

theo nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện đúng các quy định của pháp 

luật về văn thư, lưu trữ theo từng nhiệm vụ chuyên môn được phân công. 

- Phối hợp bộ phận Văn phòng thực hiện việc rà soát, thống kê tài liệu đưa 

vào lưu trữ đúng quy định hiện hành. Chủ động sắp xếp hồ sơ, tài liệu khoa học, 

gọn gàng, đúng danh mục hồ sơ đã ban hành để giao nộp vào lưu trữ cơ quan, bảo 

quản theo quy định. 

- Sau khi kết thúc hoặc hoàn thành mỗi nhiệm vụ công tác tham mưu, mỗi bộ 

phận phụ trách chủ động sắp xếp hồ sơ, đóng tập đầy đủ để quản lý và nộp vào lưu 

trữ cơ quan. Trước khi nộp vào lưu trữ phải có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan tại 

Biên bản bàn giao hồ sơ đưa vào lưu trữ. 

Trên đây là Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 của Phòng Văn hóa 

và Thông tin./.  

 

                                                                               TRƯỞNG PHÒNG  
Nơi nhận: 
- Phòng Nội vụ TP ( VBĐT) (b/c); 

- Trưởng phòng;                                                                                    . 

 - Lưu: VT, Nhã, Chi. 

                                                                        

                                                                                 Đinh Văn Cường                                                                                             
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