
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SNV-CCVTLT         Vĩnh Phúc, ngày      tháng        năm 2020 

V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ   

  công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 
 

                                         Kính gửi: 

                                                         - Các sở, ban, ngành; 

                                                         - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 
  

 Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc về nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020, trong đó 

giao Sở Nội vụ tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu 

trữ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ 

chức, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà 

nước trước ngày 15/12/2020. 

 Đề có số liệu tổng hợp, báo cáo theo quy định, Sở Nội vụ đề nghị 

các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực 

hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 (theo đề cương gửi 

kèm). Báo cáo gửi về Sở Nội vụ trước ngày 05/12/2020, đồng thời gửi vào 

hộp thư công vụ: tamtt@vinhphuc.gov.vn. 

  Sở Nội vụ trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, 

thành phố triển khai thực hiện./. 

 Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; 

- Website Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT (53b). 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……, ngày        tháng         năm 2020 
ĐỀ CƯƠNG  

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 

(kèm theo Công văn số:          /SNV-CCVTLT ngày     /       /2020 của Sở Nội vụ) 

 

 I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

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

 2. Công tác xây dựng ban hành văn bản hướng dẫn chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 

06/KH-UBND ngày 14/01/2010 của UBND tỉnh về nhiệm vụ công tác văn thư, lưu 

trữ năm 2020; 

 3. Công tác tổ chức cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ (tổ chức bộ máy, biên 

chế, trình độ đào tạo…). 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

 1. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ 

 Triển khai thực hiện Công văn số 2488/UBND-TH1 ngày 07/4/2020 của 

UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của 

Chính phủ về công tác văn thư. 

 2. Kết quả thực hiện nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ 

 2.1 Thực hiện hoạt động nghiệp vụ văn thư 

 a) Thể thức kỹ thuật soạn thảo văn bản của cơ quan, tổ chức; 

 b) Quản lý văn bản đi, văn bản đến; văn bản điện tử: nêu rõ số lượng văn bản 

đi, văn bản đến, văn bản điện tử; 

 c) Lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ cơ quan: số lượng  hồ sơ đã 

lập và giao nộp vào Lưu trữ cơ quan; 

 d)  Quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật của cơ quan, tổ chức; 

 đ) Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư. 

 2.2 Việc thực hiện các hoạt động nghiệp vụ lưu trữ 

 a) Bố trí kho lưu trữ  bảo quản tài liệu: diện tích kho lưu trữ  (m2);                 

 b) Trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ: số lượng giá, hộp, cặp, điều hòa, bình 

chữa cháy, quạt thông gió; 

 c) Hồ sơ, tài liệu đã chỉnh lý: tổng số mét; tổng số hồ sơ đã chỉnh lý; 

 d) Tài liệu tồn đọng chưa chỉnh lý: số mét tài liệu chưa chỉnh lý, thời gian tài liệu; 

 đ) Thu thập hồ sơ, tài liệu về Lưu trữ cơ quan: số mét tài liệu đã thu thập được 

hàng năm; 

e) Giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh: số mét tài liệu đã giao nộp 

vào Lưu trữ lịch sử tỉnh, năm giao nộp tài liệu; 

f) Việc tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ: số lượt khai thác tài liệu, số 

hồ sơ, trang tài liệu đưa ra phục vụ khai thác... 

 3. Việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ 

  Theo Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ về báo 

cáo thông kê ngành Nội vụ. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đánh giá chung 

2. Kiến nghị, đề xuất. 
     THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

       (Ký tên, đóng dấu) 
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