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KẾ HOẠCH 
  Triển khai công tác Văn thư, lưu trữ năm 2016 

 
 

 Thực hiện Công văn số 459/SNV-VTLT ngày 25/02/2016 của Sở Nội vụ về 
việc hướng dẫn xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác Văn thư, lưu trữ năm 
2016 đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 
Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận xây dựng Kế hoạch công tác Văn thư, lưu 
trữ cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích  

- Nâng cao vai trò công tác văn thư, lưu trữ trong các lĩnh vực hoạt động của 
Trường, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách hành chính, hiện đại hóa 
nền hành chính. 

- Phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ trong việc phục vụ công tác quản lý, 
điều hành công việc. 

 2. Yêu cầu 

 - Thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác văn thư, 
lưu trữ.  

  - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ văn thư, lưu trữ  phải đảm bảo các yêu 
cầu nhanh chóng, chính xác, bảo mật. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong công chức, viên chức, 
người lao động các văn bản quy phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ, đặc biệt Luật 
Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011; Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 
03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; 
Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức 
và kỹ thuật trình bày văn bản. 

2. Kiện toàn tổ chức và biên chế làm công tác văn thư, lưu trữ theo đúng tiêu 
chuẩn quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chức 
danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức 
chuyên ngành văn thư.         

 3. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ văn thư như: 
Quy chế công tác văn thư, lưu trữ; Danh mục hồ sơ cơ quan; Quy định thời hạn 
bảo quản hồ sơ tài liệu. 

 4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ: 
Mạng nội bộ, Hộp thư điện tử công vụ, ứng dụng chữ ký số…. 



 
 

 5. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ.  

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị 

 - Tham mưu Ban Giám hiệu lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chung của 
Trường, để phổ biến lại các văn bản quy phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ. Tiếp 
tục đăng tải Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng 
dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản lên Mạng nội bộ. 

 - Tham mưu Ban Giám hiệu chế độ, nhân sự đối với bộ phận văn thư, lưu trữ 
Trường. 

 - Tập trung rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Quy chế công tác văn thư, lưu trữ; 
Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu; Danh mục hồ sơ, tài liệu hàng năm của 
cơ quan; Danh mục hồ sơ tài liệu thuộc diện nộp lưu vào lưu trữ cơ quan và Lưu 
trữ lịch sử tỉnh (thực hiện 02 năm/lần) 

 - Thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ: Quản lý văn bản đi, đến, văn bản 
mật; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thông tin văn bản; Tăng cường 
kiểm tra việc thực hiện đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của các đơn vị 
tham mưu văn bản trình Ban Giám hiệu ký ban hành; quản lý và sử dụng con dấu 
của cơ quan theo quy định hiện hành. 

- Thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra nghiệp vụ văn thư, lưu trữ tại các 
đơn vị (định kỳ 06 tháng/lần). 

 - Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và đột xuất công tác văn thư, 
lưu trữ theo quy định. 

 2. Các Phòng, Ban, Trung tâm và các Khoa chuyên môn 

 - Tổ chức thực hiện đúng quy định công tác lưu trữ văn bản tại đơn vị, mỗi cá 
nhân và đơn vị phải có trách nhiệm lưu và bảo quản văn bản theo công việc và 
chuyên môn được phân công (tham khảo Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 
22/11/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp 
lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, đã được đăng lên Mạng nội bộ). 

- Lập sổ theo dõi công văn đi (văn bản do đơn vị mình phát hành) và sổ theo 
dõi công văn đến (văn bản từ các đơn vị khác và bên ngoài gửi đến). Hồ sơ phải 
được lưu trữ khoa học. 

- Riêng đối với các phòng Kế hoạch- Tài chính, phòng Đào tạo do đặc thù 
công việc cần lưu văn bản theo tính chất công việc và theo năm. 

- Khi tham mưu văn bản trình Ban Giám hiệu ký hoặc ban hành văn bản nội 
bộ, cần chú ý đến thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản (tham khảo Thông tư 
01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ 
thuật trình bày văn bản, đã được đăng lên Mạng nội bộ). 

- Các đơn vị phải đáp ứng kịp thời yêu cầu của cấp trên khi được kiểm tra.  

 3. Phòng Kế hoạch-Tài chính 

Tham mưu, chuẩn bị kinh phí (nếu có). 



 
 

 Trên đây là Kế hoạch công tác Văn thư, lưu trữ năm 2016 của Trường Cao 
đẳng nghề Bình Thuận, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong 
quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, kịp thời báo cáo cho Ban Giám 
hiệu (thông qua phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị) để được hướng dẫn, điều 
chỉnh kịp thời./. 

 

 Nơi nhận: 
 - Sở Nội vụ (b/c); 

 - Ban Giám hiệu; 
 - Các đơn vị thuộc Trường; 
 - Lưu: VT, TCHCQT (Mỹ Dung 02b). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 
 

 

 

   Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
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