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Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu 

trữ năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu 

trữ; phát huy vai trò của công tác văn thư, lưu trữ trong hoạt động quản lý nhà 

nước của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Nâng cao trách nhiệm, nhận thức của người đứng đầu; trách nhiệm, nhận 

thức của công chức, viên chức trong thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; 

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo đúng quy định; nâng cao hiệu 

quả giải quyết công việc và đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chính hiện 

nay. 

2. Yêu cầu: 

- Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Kế hoạch công 

tác và tình hình thực tế của đơn vị triển khai có hiệu quả công tác văn thư, lưu 

trữ; 

- Đưa nội dung thực hiện các quy định về công tác văn thư, công tác 

lưu trữ là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được 

giao hàng năm và đánh giá thi đua giữa các cá nhân và tập thể. 

II. NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN: 

1. Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ 

- Tăng cường quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Lưu trữ số 

01/2011/QH 13 ngày 11/11/2011; Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 

03/01/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

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

tác văn thư; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, 

lưu trữ lịch sử; Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh về 



tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, 

lưu trữ lịch sử tỉnh đến toàn thể công chức, viên chức thuộc các phòng, đơn vị. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công tác văn 

thư, lưu trữ. 

2. Quản lý tài liệu tại Lưu trữ cơ quan: 

- Các phòng, đơn vị thực hiện nghiêm túc Luật lưu trữ số 01/2011/QH 13 

ngày 11/11/2011; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ 

về công tác văn thư. 

- Quản lý, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ cơ quan theo đúng quy định 

của pháp luật. 

3. Kinh phí để thực hiện công tác văn thư, lưu trữ: 

Bố trí kinh phí theo quy định của pháp luật. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021: 

- Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Chỉ thị số 

22/CT-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh về tăng cường công tác lập hồ 

sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ văn thư, lưu 

trữ để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao;  

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2021. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: 

- Xây dựng kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2021 và tổ chức triển 

khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Tập trung rà soát, sửa đổi bổ sung hoặc ban 

hành mới các văn bản theo quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế 

của đơn vị: Quy chế công tác văn thư, lưu trữ; Danh mục hồ sơ, tài liệu năm 

2021; Kế hoạch tự kiểm tra công tác văn thư lưu trữ và gửi về Văn phòng Sở 

trước ngày 10/02/2021. 

- Bố trí đảm bảo diện tích phòng kho, mua sắm trang thiết bị bảo quản tài 

liệu theo quy định. 

2. Văn phòng Sở: 

- Là đầu mối thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở vể tổ chức triển khai, thực hiện 

công tác văn thư, lưu trữ và đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện. 

- Bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đạt hiệu quả. 

- Cử cán bộ làm công tác văn thư tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao 

nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ. 



- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở đưa kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu 

trữ là một trong tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với các cá 

nhân, tập thể; có hình thức khen thưởng đối với cá nhân, đơn vị có thành tích 

trong thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh;   

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc sở; 

- Lưu: VT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

 

 

 

 

 

Đào Mạnh Huân 
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