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BÁO CÁO  
Kết quả thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 04/02/2020 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 
(Kèm theo Công văn số 1387/SNV-VP ngày 23/10/2020 của Sở Nội vụ)  

 
 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 

2020 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến triển khai các văn bản quy phạm 

pháp luật, văn bản hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ 

Ban Dân tộc tổ chức triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp 

luật, văn bản hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ cụ thể như sau: 

- Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 04/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trà Vinh về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020. 

- Công văn số 190/SNV-VP ngày 26/02/2020 của Sở Nội vụ về việc 

hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ. 

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

tác văn thư. 

- Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Chính phủ phê duyệt 

Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 – 

2025”. 

- Công văn số 911/VP-NC ngày 08/5/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh về việc xây dựng Quy chế công tác văn thư. 

2. Công tác xây dựng, ban hành các văn bản về văn thư, lưu trữ 

Trên cơ sở triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn 

về công tác văn thư - lưu trữ, Ban Dân tộc đã xây dựng, ban hành các văn bản cụ 

thể sau: 

- Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2020. 

- Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ. 

- Quyết định ban hành Danh mục hồ sơ năm 2020. 

- Quyết định ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu. 

- Lựa chọn hồ sơ, tài liệu lưu trữ có giá trị vĩnh viễn đến hạn nộp lưu vào 

Trung tâm lưu trữ lịch sử theo quy định. 

3. Công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ 
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Cử công chức văn thư, lưu trữ tham gia các hình thức bồi dưỡng, tập huấn 

nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ như: 

- Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng bảng thời hạn bảo quản hồ sơ 

tài liệu, xây dựng và ban hành danh mục hồ sơ, lập hồ sơ năm 2020 theo Thông 

báo số 27/TB-SNV ngày 27/5/2020 của Sở Nội vụ. 

- Tham dự Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP 

ngày 05/3/2020 và Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 và các nội dung 

có liên quan theo Giấy mời số 57/GM-SNV ngày 27/7/2020 của Sở Nội vụ 

(Chánh Văn phòng cùng tham dự lớp học). 

4. Đối với hoạt động của Lưu trữ lịch sử tỉnh 

- Kết quả thực hiện Đề án giải quyết tài liệu tích đống giai đoạn 2016- 

2021 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt: Ban Dân tộc đã thực 

hiện công tác báo cáo tài liệu tích đống tại cơ quan đến Sở Nội vụ theo đề nghị 

tại Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 và Quyết 

định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020, với tổng số 43 mét/giá tài liệu tích đống 

từ năm 2000 đến nay.  

- Tài liệu lưu trữ tại Ban Dân tộc được bảo quản tại kho lưu trữ nhằm 

phục vụ, đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng. 

5. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ 

Ban Dân tộc phát hành văn bản đi, chuyển giao văn bản đến thông qua 

phần mềm Hệ thống quản lý văn bản ioffice, đảm bảo theo tinh thần Công văn 

số 26/UBND-THNV ngày 03/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, 

trong quá trình phát hành văn bản, Ban Dân tộc còn sử dụng hình thức gửi thư 

qua bưu điện do cơ quan, đơn vị, cá nhân nhận văn bản không sử dụng phần 

mềm Hệ thống quản lý văn bản ioffice như: Vụ Địa phương III, Kho bạc huyện 

Cầu Ngang, người có uy tín… 

6. Bố trí kinh phí để thực hiện công tác văn thư và hoạt động lưu trữ 

Cơ sở vật chất để thực hiện công tác văn thư và hoạt động lưu trữ của cơ 

quan còn hạn chế, kinh phí đầu tư chưa đáng kể. 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ  

1. Ưu điểm 

Việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2020, Ban Dân tộc đạt được 

những mặt tích cực sau: 

- Nhận được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Sở Nội vụ triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác văn thư, lưu trữ kịp thời. 

- Ban Dân tộc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư đến toàn thể cán bộ, công chức cơ 

quan nắm, thực hiện theo quy định. 
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- Công chức văn thư, lưu trữ tham dự đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn 

do Sở Nội vụ tổ chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng 

công việc thực tế tại đơn vị. 

- Công nghệ thông tin được ứng dụng vào công tác văn thư, lưu trữ, do đó 

việc quản lý văn bản được thực hiện thông qua phần mềm Hệ thống ioffice, vì 

vậy việc tra cứu, bảo quản văn bản được tiện lợi, ít tốn kém chi phí. 

- Tài liệu lưu trữ được sử dụng, khai thác để phục vụ các hoạt động của cơ 

quan.  

- Việc bảo quản và sử dụng con dấu, cơ quan thực hiện đúng quy định. 

2. Hạn chế, tồn tại 

Bên cạnh những ưu điểm đạt được, việc thực hiện công tác văn thư, lưu 

trữ tại Ban Dân tộc còn gặp một số khó khăn, hạn chế nhất định như: 

- Tài liệu tích đống chưa được phân loại, sắp xếp tại cơ quan từ năm 2000 

đến nay còn quá nhiều, 43 mét/giá và chưa có biện pháp giải quyết. 

- Cơ sở vật chất, kinh phí đầu tư cho công tác lưu trữ còn hạn chế, đầu tư 

chưa đáng kể. 

- Việc lựa chọn hồ sơ, tài liệu lưu trữ có giá trị vĩnh viễn đến hạn nộp lưu 

vào Trung tâm lưu trữ lịch sử gặp nhiều khó khăn. 

3. Nguyên nhân của những hạn chế 

Công chức đảm nhận vị trí văn thư, lưu trữ những năm trước đây thực 

hiện công tác kiêm nhiệm nên không có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đồng 

thời thường xuyên biến động trong những năm qua nên chưa có ý thức trong 

việc xử lý các tài liệu tồn đọng, tích đống. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Đề xuất Sở Nội vụ hàng năm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng 

chuyên sâu về công tác văn thư, lưu trữ để công chức được nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời trình các cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí 

để Ban Dân tộc có biện pháp xử lý khối tài liệu tồn đọng, tích đống trong những 

năm qua (thực hiện chỉnh lý tài liệu). 

- Tạo điều kiện cho công chức văn thư, lưu trữ tham quan, học tập kinh 

nghiệm về công tác văn thư, lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ tỉnh, Sở Nội vụ, các cơ 

quan trong và ngoài tỉnh để học tập kinh nghiệm. 

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm hơn nữa việc thực hiện các chế 

độ phụ cấp ngành nghề đặc thù, phụ cấp độc hại, phụ cấp nghề nghiệp… đối với 

công chức đảm nhận công tác văn thư, lưu trữ do tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn, 

mối mọt…  

- Bố trí kinh phí cho việc xây dựng, cải tạo kho lưu trữ, mua sắm trang 

thiết bị thiết yếu để phục vụ công tác lưu trữ. 
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- Xây dựng phần mềm quản lý văn bản điện tử được liên thông và thống 

nhất chung giữa các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Trà Vình. 

Trên đây là báo cáo của Ban Dân tộc về kết quả thực hiện công tác văn 

thư, lưu trữ năm 2020. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- BLĐ, các phòng; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

 
 

Thạch Mu Ni 
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