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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ 

 năm 2022 của  huyện Can Lộc 

 

 

Thực hiện Quyết định số 2991/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả 

thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 01/3/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về triển khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2022; Công văn số 

2113/SNV-CCHC&VTLT ngày 07/11/2022 của Sở Nội vụ về việc báo cáo kết 

quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2022. UBND huyện Can Lộc báo 

cáo như sau:  

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 2991/QĐ-UBND 

1. Kết quả triển khai tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại công tác văn 

thư tại cơ quan đơn vị và các đơn vị trực thuộc 

Thực hiện Quyết định số 2991/QĐ-UBND ngày 24/8/2021, Ủy ban nhân dân 

huyện giao phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện tổ chức 

triển khai chấm điểm công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan. Đối với các đơn vị trực thuộc 

UBND huyện đã ban hành văn bản giao báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu 

trữ năm 2022 gửi các đơn vị. 

2. Kết quả tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại công tác văn thư, lưu trữ 

Tổng số điểm: 95/100 điểm, trong đó: 

- Những nội dung chung về tổ chức, chỉ đạo, điều hành trong công tác văn 

thư, lưu trữ: 20/20 điểm; 

- Kết quả thực hiện nghiệp vụ văn thư:  43/44điểm; 

- Kết quả thực hiện nghiệp vụ lưu trữ: 32/36 điểm; 

- Kết quả được điểm cộng: Những nội dung về chỉ đạo điều hành; kết quả 

thực hiện nghiệp vụ văn thư và nghiệp vụ  lưu trữ. 

- Trừ điểm: Thể thức văn bản; chỉnh lý hồ sơ vào lưu trữ cơ quan trong 

năm. 

Tự xếp loại: xuất sắc 

 (Có bảng tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện văn thư lưu trữ gửi 

kèm). 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 45/KH-UBND 

             1.Tuyên truyền phố biến về công tác văn thư lưu trữ 
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Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã tuyên truyền, phổ biến lồng ghép trong 

các cuộc giao ban hoặc hội nghị, cuộc kiểm tra tại các đơn vị và triển khai các 

văn bản quy phạm pháp luật, các quy định về công tác văn thư, lưu trữ đến công 

chức, viên chức và nhân viên; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác văn 

thư, lưu trữ, hướng dẫn các cơ quan trực thuộc xây dựng Quy chế công tác văn 

thư, lưu trữ, Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu và Danh mục hồ sơ cơ quan.  

2.Xây dựng, ban hành văn bản ban hành về công tác văn thư, lưu trữ 

Thực hiện Nghị định 30/ND-CP ngày 3/5/2020 Ủy ban nhân dân huyện đã sửa đổi 

và ban hành các văn bản như: Quy chế công tác văn thư lưu trữ; Kế hoạch công tác văn 

thư, lưu trữ năm 2022; ban hành danh mục hồ sơ cơ quan. 

           Tại UBND huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn lập hồ sơ điện tử trên phần mềm hồ 

sơ công việc cho các phòng ban huyện môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện. 

18/18 xã thị trấn đã được kiểm tra theo kế hoạch kèm kiểm tra công tác Cải cách hành 

chính và đã các xã, thị trấn đã ban hành được kế hoạch văn thư, lưu trữ và kế hoạch tự 

kiểm tra công tác văn thư lưu trữ tại đơn vị. 

3.Công tác tổ chức nhân sự: 

Về bố trí người làm công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan UBND huyện: tại 

Văn phòng HĐND-UBND huyện bố trí 01 người làm công tác văn thư; tại phòng Nội vụ 

bố trí 01 Phó phòng phụ trách công tác văn thư, lưu trữ và 01 chuyên viên làm quản lý 

nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ. 

- Tại UBND các xã, thị trấn: bố trí Công chức Văn phòng- Thống kê kiêm  

công tác văn thư, lưu trữ. 

        - Các cơ quan, đơn vị đã quan tâm cử công chức, viên chức, nhân viên 

tham gia các khóa bồi dưỡng, hội nghị, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công 

tác văn thư, lưu trữ do Sở Nội vụ, Trung tâm lưu trữ lịch sử và các cơ quan cấp 

trên tổ chức.  

4. Công tác thanh tra, kiểm tra về thực hiện văn thư lưu trữ: 

Theo Kế hoạch năm 2022, số lượng cơ quan, đơn vị được kiểm tra là 

18/18 đơn vị cấp xã, thị trấn và một số phòng chuyên môn cấp huyện. Đến nay 

số đon vị đã tiến hành kiểm tra là 100% đơn vị theo Kế hoạch.  

Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đều có sự chuẩn bị nội dung, phối hợp 

chặt chẽ, hợp tác và gửi báo cáo phục vụ kiểm tra để tổng hợp. Qua kết quả 

kiểm tra trực tiếp cho thấy đa số các cơ quan, đơn vị có quan tâm chỉ đạo xây 

dựng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công 

tác văn thư, lưu trữ; có phân công, bố trí công chức, viên chức, nhân viên làm 

công tác văn thư, lưu trữ. Một số cơ quan, tổ chức xây dựng và thực hiện đúng 

quy trình quản lý văn bản đi, văn bản đến; lập và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ 

quan theo quy định; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính cơ bản 

được thực hiện theo quy định; việc quản lý và sử dụng con dấu được thực hiện 

tốt và đảm bảo an toàn theo quy định. Bên cạnh những kết quả đạt được trong 

công tác văn thư, lưu trữ, còn một số hạn chế như: về thể thức và kỹ thuật trình 



 3 

bày văn bản còn nhiều sai sót; chưa tổ chức lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào Lưu 

trữ cơ quan; chưa bố trí kho Lưu trữ cơ quan chưa đủ diện tích đẻ bảo quản hồ 

sơ tài liệu lưu trữ. 

5. Hiện đại hóa công tác văn thư lưu trữ: 

+ Có 18/18 đơn vị cấp xã, thị trấn; 06/06 đơn vị sự nghiệp khác và 52 đơn 

vị trường học, cơ quan UBND huyện sử dụng phần mềm dùng chung tại địa chỉ 

https://hscvcl.hatinh.gov.vn để quản lý văn bản, sử dụng và xử lý văn bản. Việc 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ tại xã, thị trấn, cấp 

huyện đạt chất lượng cao do 100% văn bản đi, đến không mật đều được trao đổi 

qua môi trường mạng. 

Sau khi được tập huấn về việc lập hồ sơ điện tử trên phần mềm hồ sơ 

công việc, công tác lập hồ sơ điện tử của các phòng ban chuyên môn và các đơn 

vị sự nghiệp được triển khai thực nghiêm túc so với kế hoạch số 45/KH-UBND 

ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh trên 80%. UBND các xã, thị trấn chưa triển khai 

tập huấn.  

6. Quản lý tài liệu tại Lưu trữ cơ quan  

Hiện nay UBND huyện đã xây dựng kho lưu trữ đủ diện tích và bố trí đầy đủ 

hệ thống các phương tiện để bảo quản hồ sơ tài liệu, hồ sơ sau chỉnh lý đã được đưa 

vào kho lưu trữ. UBND huyện đã có văn bản yêu cầu các phòng ban thống kê mục 

lục tài liệu trước khi giao nộp vào kho lưu trữ cơ quan. 

7. Bố trí kinh phí để thực hiện công tác văn thư, lư trữ 

Hàng năm UBND huyện đã bố trí kinh phí để thực hiện công tác văn, thư 

lưu trữ và công tác chính lý tài liệu. 

III. TỒN TẠI, KHÓ KHĂN; NGUYỄN NHÂN; GIẢI PHÁP 

1. Nguyên nhân tồn tại khó khăn: 

- Một bộ phận cán bộ quản lý chưa thực sự nhận thức được vai trò quan 

trọng của công tác văn thư, lưu trữ vì vậy trong lãnh đạo chỉ đạo chưa quyết liệt. 

- Cơ sở vật chất như kho và phương tiện phục vụ cho công tác văn thư, 

lưu trữ chưa được đầu tư đầy đủ. 

- Công tác chỉnh lý cần rất nhiều kinh phí trong đó nguồn kinh phí hạn 

hẹp nên nhiều đơn vị chưa tiến hành công tác chỉnh lý, dẫn đến tài liệu hư hỏng, 

ránh nát, mất mát nhiều 

- Cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ chủ yếu kiêm nhiệm chưa qua đào 

tạo về chuyên môn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ 

         2. Giải pháp:  

         - Tiếp tục bố trí kinh phí phục vụ công tác văn thư, lưu trữ và công tác 

chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan, đơn vị. 

- Đối với tài liệu tồn đọng: lập kế hoạch thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu 

trữ cơ quan và chỉnh lý hồ sơ, tài liệu tồn đọng.  

- Đối với hồ sơ, tài liệu hình thành hiện tại: tăng cường chỉ đạo và thực 

hiện việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.  
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- Các cơ quan đã thực hiện chỉnh lý hồ sơ, tài liệu tồn đọng: tiếp tục tổ 

chức thực hiện lập hồ sơ mới phát sinh và nộp lưu hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan, 

tránh tình trạng tái tồn đọng hồ sơ, tài liệu lưu trữ. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản quy định về công tác văn 

thư, lưu trữ để cho cán bộ, công chức nhận thức được tầm quan trọng của công 

tac văn thư, lưu trữ. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:  

- Đề nghị tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hướng 

dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ.  

- Hỗ trợ kinh phí để thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan, 

đơn vị.  

- Tổ chức các lớp học tập, tham quan trao đổi kinh nghiệm quản lý, vận 

hành kho lưu trữ. 

Trên đây là báo cáo công tác văn thư, lưu trữ huyện Can Lộc năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

 

 

  Đặng Trần Phong 
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