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Kính gửi: 

 

 

- Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1058/SNV-VP ngày 27/8/2021của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc tăng cường thực hiện các quy định về công tác văn thư, lưu 

trữ. Để thực hiện nghiêm túc Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011; Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư và các quy 

định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; khắc phục những hạn chế, bất 

cập trong công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức, UBND huyện đề 

nghị Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện và 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc 

một số nội dung sau: 

1. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ. Bố trí nhân 

sự làm công tác văn thư, lưu trữ tại UBND huyện theo đúng Bản mô tả công 

việc và khung năng lực vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt; công 

chức, viên chức được giao kiêm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ phải được đào 

tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ văn thư, lưu trữ. 

2. Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của 

Chính phủ về công tác văn thư trong công tác soạn thảo, ban hành, quản lý văn 

bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý, sử dụng 

con dấu và thiết bị lưu khóa bí mật; đồng thời thường xuyên cập nhật các quy 

định của Nhà nước về văn thư, lưu trữ để rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung 

hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác văn thư, 

lưu trữ như: quy chế công tác văn thư, lưu trữ; bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài 

liệu; danh mục hồ sơ cơ quan…. 

3. Hằng năm, thực hiện nghiêm túc việc thu nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ 

cơ quan (vào Quý I của năm sau) và rà soát, xây dựng kế hoạch chỉnh lý tài liệu 

tồn đọng, tích đống; thực hiện giao nộp tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn 

vào Kho lưu trữ theo quy định. 

Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm thống kê, giao nộp tài 

liệu lưu trữ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn của huyện vào Lưu trữ lịch sử tỉnh1 

                                           
1 Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ. 
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theo quy định tại Điều 21, 22 của Luật Lưu trữ và hướng dẫn của Sở Nội vụ 

tỉnh. 

4. Quan tâm xây dựng, cải tạo, bố trí phòng, kho để bảo quản tài liệu lưu 

trữ và bố trí kinh phí đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp để quản lý 

an toàn hồ sơ, tài liệu. Tổ chức khai thác tài liệu có hiệu quả và phát huy giá trị 

tài liệu lưu trữ. 

5. Về công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ 

- Các cơ quan, đơn vị khi thực hiện công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ theo 

hình thức sử dụng dịch vụ, đề nghị phải lựa chọn các tổ chức, cá nhân đủ điều 

kiện, được cấp phép hoạt động dịch vụ lưu trữ theo các quy định hiện hành2 gửi 

hồ sơ về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) để đề nghị Sở Nội vụ thẩm định3 

trước khi quyết điṇh lưạ choṇ tổ chức, cá nhân cung cấp dic̣h vu ̣chỉnh lý. 

- Phòng Nội vụ huyện: tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản đề 

nghị Sở Nội vụ thẩm định về điều kiện, tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân cung 

cấp dịch vụ chỉnh lý tài liệu;  

- Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp Phòng Nội vụ và các 

phòng, đơn vị về xác định thành phần, khối lươṇg tài liêụ đưa ra chỉnh lý. 

- Phòng Nội vụ huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với 

Sở Nội vụ trong công tác hướng dẫn, kiểm tra, nghiệm thu nghiệp vụ chỉnh lý tài 

liệu đối với các lĩnh vực phòng, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND cấp xa ̃

trên địa bàn phaṃ vi quản lý.  

6. Trường hợp khi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước chia, tách, sáp 

nhập, giải thể; chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc phá sản, thủ trưởng đơn vị có 

trách nhiệm chỉ đạo việc thu thập, chỉnh lý, thống kê, bàn giao hồ sơ, tài liệu để 

quản lý, khai thác sử dụng theo quy định tại Điều 24 của Luật Lưu trữ và Hướng 

dẫn số 215/HD-SNV ngày 15/10/2019 của Sở Nội vụ4. 

7. Thực hiện quy trình, thủ tục hủy tài liệu hết giá trị theo đúng quy định tại 

Điều 28 của Luật Lưu trữ; Văn bản số 879/VTLTNN-NVĐP ngày 19/12/2006 

của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc hướng dẫn tổ chức tiêu hủy tài 

liệu hết giá trị và Hướng dẫn số 86/HD-SNV ngày 24/4/2018 của Sở Nội vụ về 

viêc̣ hủy hồ sơ, tài liêụ hết giá tri ̣taị Lưu trữ cơ quan. 

8. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản, giải quyết công 

việc, lập hồ sơ điện tử và lưu trữ tài liệu điện tử theo chỉ đạo, hướng dẫn của 

Trung ương và của tỉnh. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, 

                                           
2 tại Điều 36 của Luâṭ Lưu trữ năm 2011; Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ về hướng 

dẫn quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ; Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ 

Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV. 
3 theo Hướng dẫn số 161/HD-SNV ngày 06/7/2018 của Sở Nội vụ về việc xác định thành phần, khối lươṇg tài liêụ; 

thẩm điṇh về điều kiêṇ, tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân cung cấp dic̣h vu ̣và nghiêṃ thu nghiệp vu ̣trong việc chỉnh lý tài liêụ 

taị Lưu trữ cơ quan. 
4 về quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong trường hợp cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước chia, tách, sáp nhập, 

giải thể; chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc phá sản doanh nghiệp nhà nước 
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lưu trữ và tài liệu lưu trữ định kỳ đúng thời gian và đảm bảo về số liệu theo quy 

định. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai, thực hiện 

(UBND huyện gửi kèm Công văn của Sở Nội vụ và các tài liệu kèm theo)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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