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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-SLĐTBXH ngày 17 tháng 02 năm 2023 của 

Sở Lao động -TBXH về công tác văn thư lưu trữ năm 2023. Trung tâm Điều trị và 

nuôi dưỡng PHCN bệnh nhân tâm thần xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công 

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

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục tuyên truyền phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về công tác 

văn thư, lưu trữ đến toàn thể cán bộ viên chức để nhận thức đúng đắn, vai trò, vị trí 

tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ.  

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc quản lý, chỉ đạo 

công tác văn thư, lưu trữ tại đơn vị; kịp thời thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, 

lưu trữ năm 2023, góp phần phục vụ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả  quản lý nhà 

nước. 

Tạo bước chuyển biến tích cực, để đưa công tác văn thư lưu trữ của đơn vị đi 

vào nề nếp thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ góp 

phần nâng cao hiểu quả trong việc giải quyết công việc, phục vụ công tác chỉ đạo, 

điều hành và sử dụng, khai thác tài liệu lưu trữ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ, quản lý tài liệu điện tử. 

2. Yêu cầu 

Tăng cường trách nhiệm của cá nhân và người đứng đầu cơ quan trong triển 

khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ , trong đó tập trung vào việc lập hồ sơ và 

giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ theo đúng quy định. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác quản lý, chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ 

1.1.Tuyên truyền về công tác văn thư, lưu trữ 

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật 

và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ đến toàn thể viên 

chức, người lao động trong cơ quan đơn  như:  Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính phủ và Quy chế mẫu về công tác văn thư, lưu trữ ; Thông tư 

số 07/2012/TT-BNV về hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và lưu nộp hồ sơ tài 

liệu vào lưu trữ cơ quan; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 20/01/2021 của UBND 

tỉnh về tăng cường công tác giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử và Công 

văn số 1826/SNV-CCHC&VTLT ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Sở Nội vụ về 

việc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan trên hệ thống 

quản lý tài liệu điện tỉnh,... 

1.2. Công tác văn thư, lưu trữ:  



a) Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ văn thư: 

 Soạn thảo, ký ban hành văn bản, quản lý văn bản đi, quản lý văn bản đến, lập 

danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và  giao nộp hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan, quản lý 

và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật theo quy định tại Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP.  

Đẩy mạnh việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử, sử 

dụng chữ ký số cho văn bản, triển khai thực hiện việc lập hồ sơ điện tử trên hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành, sử dụng thư điện tử phục vụ công việc . 

b) Thực hiện hoạt động nghiệp vụ lưu trữ:  

Thường xuyên đôn đốc cán bộ viên chức các phòng chuyên môn việc lập hồ 

sơ công việc, sắp xếp hồ sơ, tài liệu để thuận tiện cho việc tra cứu, sử dụng hiệu 

quả .Thu thập hồ sơ vào lưu trữ cơ quan,, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, bảo 

quản an toàn tài liệu lưu trữ và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ. Trang bị giá, bìa, 

hộp, cặp bảo quản tài liệu theo tiêu chuẩn; trang bị đủ các phương tiện, thiết bị 

theo yêu cầu phòng cháy, chữa cháy. 

1.3. Hiện đại hóa công tác văn thư- lưu trữ. 

Triển khai thực hiện văn bản số 328/UBND- KGVX ngày 07 tháng 02 năm 

2023 về việc tăng cường  thực hiện ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công 

việc trên môi trường điện tử; Công văn số 1826/SNV-CCHC&VTLT ngày 14 

tháng 10 năm 2022 của Sở Nội vụ về việc lập hồ sơ điện tử và nộp hồ sơ điện tử 

vào lưu trữ cơ quan trên hệ thống quản lý tài liệu điện tử tỉnh. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Giao phòng Hành chính– Tổng hợp tham mưu và triển khai thực hiện tốt kế 

hoạch đã đề ra;  thường xuyên hướng dẫn, đôn đôc các phòng chuyên môn thực 

hiện lập hồ sơ công việc và thực hiện giao nộp tài liệu vào lưu trữ cơ quan theo 

quy định.  

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ về Sở Lao động 

– TBXH để theo dõi và tổng hợp. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 của Trung tâm 

Điều trị và nuôi dưỡng PHCN bệnh nhân tâm thần tỉnh Sơn La. Đề nghị cán bộ viên 

chức, các phòng chuyên môn trong đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc ./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở LĐTB&XH; 

- Lãnh đạo TT; 

- Các phòng CM; 

- Lưu: VT,(N01b). 

               KT.  GIÁM ĐỐC 

               PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

              Nguyễn Thanh Hà 

 

 


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2023-02-26T07:54:43+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Nguyễn Thanh Hà<hant.bvtt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2023-02-27T08:31:55+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ VÀ NUÔI DƯỠNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH NHÂN TÂM THẦN TỈNH<ttdtndphcn@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2023-02-27T08:32:08+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ VÀ NUÔI DƯỠNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH NHÂN TÂM THẦN TỈNH<ttdtndphcn@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2023-02-27T08:32:23+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ VÀ NUÔI DƯỠNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH NHÂN TÂM THẦN TỈNH<ttdtndphcn@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




