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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-TH1 
 

V/v triển khai thực hiện Nghị định 

 số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 

của Chính phủ về công tác văn thư 
 

Vĩnh Yên, ngày     tháng     năm 2020 

   Kính gửi: 

 

 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; 

- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh. 

 

Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về 

công tác văn thư, Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký thay thế 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 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ. 

Để thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính 

phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Uỷ ban nhân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện 

như sau: 

1. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp 

nhà nước; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm 

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức 

và cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn; cần quan tâm 

những điểm mới của Nghị định như: Công tác quản lý tài liệu điện tử (phát hành 

văn bản đi, quản lý văn bản đến, chuyển giao văn bản, lưu văn bản điện tử, giá trị 

pháp lý của văn bản điện tử, sao văn bản điện tử); công tác lập hồ sơ điện tử; thiết 

bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư; những thay đổi về thể thức, kỹ thuật 

trình bày văn bản… 

b) Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật của cơ quan, tổ chức để thực hiện liên thông 

văn bản qua mạng nhằm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và an toàn thông tin phục 

vụ cho việc trao đổi, lưu trữ, quản lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư theo 

quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP. 

c) Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông trong việc đào 

tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ người làm công tác văn thư đáp ứng yêu cầu về trình độ 

chuyên môn phù hợp với quy định tại Nghị định, thường xuyên cập nhập, triển 

khai kịp thời hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trong việc thực hiện  Nghị định 

số 30/2020/NĐ-CP. 

d) Thực  hiện  nghiệp  vụ  công  tác  văn  thư  đúng theo  quy  định  của  

Nghị  định  số 30/2020/NĐ-CP,  trong đó tập trung vào các nội dung: Soạn thảo, 

ký ban hành văn bản điện tử; quản lý văn bản điện tử; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, 
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tài liệu điện tử vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật 

trong công tác văn thư. 

đ) Bố trí nhân sự, vị trí, diện tích, phương tiện thực hiện nhiệm vụ văn thư 

phù hợp, bảo đảm giữ gìn bí mật nhà nước, bảo quản an toàn con dấu, thiết bị lưu 

khóa bí mật của cơ quan, tổ chức. 

e) Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP tại cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc. 

2. Sở Nội vụ  

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền 

thông và các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền và triển khai, hướng dẫn 

thực hiện các nội dung của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, tổ chức thực hiện việc 

trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trên Hệ thống quản lý và điều hành văn bản 

của tỉnh, lưu trữ tài liệu điện tử theo quy định. 

b) Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của Nghị định 

về công tác văn thư tại các cơ quan, tổ chức theo nhiệm vụ được giao. 

c) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành có liên 

quan đến công tác văn thư, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù 

hợp với quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP. 

đ) Định kỳ tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ kết quả thực hiện 

Nghị định theo quy định. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông  

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đảm bảo cơ sở hạ tầng  

phục vụ việc xây dựng Chính quyền điện tử đối với các cơ quan nhà nước trên địa 

bàn tỉnh; các hệ thống phần mềm quản lý văn bản dùng chung của các cơ quan 

phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và an toàn thông tin phục vụ cho việc 

trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư (theo mục tiêu đã xây 

dựng tại Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phát triển 

Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020). 

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ hoàn thiện Hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành có tích hợp quản lý tài liệu điện tử đảm bảo 

các chức năng chính để thực hiện việc tin học hóa công tác soạn thảo, ban hành 

văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ 

cơ quan theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP. 

c) Rà soát, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đối với các xã, phường, 

thị trấn trong tỉnh bảo đảm triển khai ứng dụng công tác quản lý tài liệu điện tử 

trong công tác văn thư theo quy định. 

4. Văn phòng UBND tỉnh 

a) Phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thành phố, các cơ quan thực hiện thống nhất nghiệp vụ công tác văn 

thư theo đúng quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP. 
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b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo việc ứng 

dụng chữ ký số, nâng cao hiệu quả việc quản lý và phát hành văn bản điện tử giữa 

các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh tại Văn bản số 10099/UBND-HC ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh về việc 

thực hiện ký số và gửi văn bản điện tử không gửi văn bản giấy, đảm bảo phù hợp 

với các quy định của Nghị định. 

c) Đảm bảo kết nối liên thông giữa phần mềm quản lý văn bản tại Văn 

phòng UBND tỉnh với hệ thống phần mềm dùng chung hiện nay trên địa bàn tỉnh 

phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và lưu trữ đầy đủ các văn bản điện 

tử phục vụ việc tra cứu thông tin qua mạng. 

5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm 

Bố trí nguồn kinh phí cho các hoạt động của công tác văn thư theo Điều 36 

của Nghị định, đảm bảo đáp ứng hạ tầng công nghệ thông tin, đào tạo, tuyên 

truyền, cơ sở vật chất để tổ chức bảo quản tài liệu điện tử trong việc thực hiện các 

nội dung của Nghị định trên cơ sở đề nghị của cơ quan chuyên môn theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh. 

Thẩm định và tham mưu với UBND tỉnh trong việc phân bổ nguồn kinh phí 

hàng năm để thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư. 

6. Các cơ quan báo chí, thông tin truyền thông 

Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin - Giao 

tiếp điện tử của tỉnh và Cổng Thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức: Tăng 

cường tuyên truyền nội dung Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về 

công tác văn thư trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan.  

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp 

nhà nước; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực 

hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn 

thư và các nội dung chỉ đạo tại văn bản này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu 

có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức phản ánh kịp thời với 

UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để được hướng dẫn (nội dung Nghị đinh số 

30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư được đăng trên Website 

https://vinhphuc.gov.vn hoặc http://sonoivu.vinhphuc.gov.vn)./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ; 

- Cục VT & LTNN; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Như trên;  
- CPVP UBND tỉnh; 

-  Lưu: VT, TH1. 

  (T    b). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Bùi Hồng Đô 

 

 

 

 

 

https://vinhphuc.gov.vn/
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