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KẾ HOẠCH 

Công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh 

về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây 

dựng kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ của ngành năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức các phòng, đơn vị thuộc 

Sở về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ. 

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng tổ 

chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính 

nhà nước năm 2021. 

2. Yêu cầu 

Thủ trưởng các phòng, đơn vị căn cứ kế hoạch này và tình hình thực tế 

của đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác văn 

thư, lưu trữ; trong đó tập trung đẩy mạnh tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý 

văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành trên môi 

trường mạng. 

II. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN 

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

trữ 

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật 

về công tác văn thư, lưu trữ như: Luật lưu trữ năm 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 số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ 

Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ; Quyết định số 

28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ 

thống hành chính nhà nước; 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 2 đoạn 2020-2025”. 
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- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị định số 26/NĐ-CP ngày 

28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật 

nhà nước. 

- Thường xuyên cập nhật các văn bản hướng dẫn mới về công tác văn thư, 

lưu trữ trên Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện về 

công tác văn thư, lưu trữ 

- Căn cứ văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

của UBND tỉnh và Sở Nội vụ triển khai, hướng dẫn đến các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở về công tác văn thư, lưu trữ. 

- Xây dựng và ban hành Quy chế công tác Văn thư Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; ban hành danh mục hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ năm 2021. 

- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác lập hồ sơ 

điện tử, khai thác và sử dụng các ứng dụng trên Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành. 

- Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử 

giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh quy định theo Quyết định số 

55/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Phú Yên. 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 35/CT-TTg 

ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và 

giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan 

3. Hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ 

- Duy trì thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn 

thư, lưu trữ; ứng dụng hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh; 

sử dụng chữ ký số, chứng thư số, lưu hồ sơ, tài liệu điện tử phải được bảo đảm 

an toàn. 

- Triển khai việc lập và theo dõi hồ sơ công việc trên Hệ thống; đảm bảo 

100% văn bản được ký số, phát hành trên môi trường mạng (trừ văn bản mật). 

- Thực hiện nghiêm công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực công 

tác văn thư, lưu trữ. 

4. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về văn 

thư, lưu trữ 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ đối với 

các phòng, đơn vị trực thuộc lồng ghép trong kế hoạch kiểm tra công tác cải 

cách hành chính năm 2021, gồm các nội dung: Soạn thảo, ký ban hành văn bản 

điện tử; lập, nộp lưu và quản lý hồ sơ giấy, hồ sơ điện tử; công tác triển khai 

thực hiện quy chế văn thư của Sở và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính 

phủ. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc căn cứ nội dung, nhiệm vụ kế 

hoạch này để triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ đơn vị.  

2. Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đối với các 

phòng, đơn vị trực thuộc Sở việc thực hiện các nội dung trong kế hoạch; tổng 

hợp kết quả, tham mưu báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của 

ngành; thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu 

lưu trữ theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ 

Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. 

Trên đây là kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c);  

- Sở Nội vụ;                                                                                
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, H.   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Thái 
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