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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 19/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2022. 

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 09/3/2022 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về triển khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn năm 2022.  

UBND thành phố Lạng Sơn ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, công 

chức, viên chức về công tác văn thư, lưu trữ; hướng dẫn, triển khai thực hiện các 

quy định mới và đảm bảo thống nhất trong việc thực hiện pháp luật về công tác 

văn thư, lưu trữ. Triển khai nhiệm vụ hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ; 

quản lý, sử dụng văn bản điện tử, lập hồ sơ, tài liệu điện tử nhằm đẩy mạnh quá 

trình thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.  

2. Nội dung bồi dưỡng phải đảm bảo hiệu quả, trọng tâm, thiết thực; giúp 

cán bộ, công chức, viên chức nắm vững nội dung cần thực hiện các quy trình, 

nghiệp vụ trong xử lý văn bản giấy, văn bản điện tử để giải quyết công việc 

hàng ngày tại cơ quan, đơn vị.  

3. Sau tập huấn công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ nắm 

được những nội dung cơ bản về công tác văn thư, lưu trữ như: kỹ thuật soạn 

thảo văn bản, quản lý văn bản đi - đến, quản lý con dấu, lập hồ sơ và giao nộp 

hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử, bảo quản an toàn tài liệu, tổ 

chức khai thác, sử dụng tài liệu. 

II. NỘI DUNG  

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

văn thư; 

 2. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; 

3. Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành 

chính nhà nước; 
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4. Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ Quy 

định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các 

chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý 

công việc của các cơ quan, tổ chức; 

5. Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/ 01/2019 của Bộ Nội vụ quy 

định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ 

điện tử; 

6. Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ Quy 

định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ; 

7. Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 11/7/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản điện tử 

và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh giao cho các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

8. Một số văn bản về nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ; trong đó tập 

trung vào các quy định về tiếp nhập văn bản đến, đi trên môi trường giấy và điện 

tử; soạn thảo, ký ban hành văn bản; thể thức kỹ thuật trình bày văn bản; quản lý 

sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật, quy định quy trình trao đổi lưu trữ, xử 

lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, lưu trữ; các chức năng cơ bản của Hệ 

thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, 

đơn vị.  

 9. Công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu 

trữ lịch sử; trọng tâm công tác lập hồ sơ; thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài 

liệu, bảo quản, bảo vệ an toàn tài liệu; trách nhiệm đối với công tác lập hồ sơ 

hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử. 

 III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BỒI DƯỠNG:  

 1. Thành phần: khoảng 110 đại biểu, gồm:  

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố; 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố: 

Mỗi cơ quan cử 01 lãnh đạo, 01 công chức phụ trách công tác văn thư, lưu trữ. 

- Các đơn vị Trường học công lập trực thuộc: Hiệu trưởng hoặc Hiệu phó, 

nhân viên phụ trách công tác văn thư, lưu trữ. 

- UBND các phường, xã: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND phụ trách 

văn thư lưu trữ, công chức Văn phòng - Thống kê. 

2. Thời gian: 01 ngày, trong Quý III/2022 (Thời gian cụ thể, UBND 

thành phố sẽ thông báo sau). 

3. Địa điểm: Hội trường tầng IV, UBND thành phố, số 02, đường Lê Lợi, 

phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 

 4. Báo cáo viên: Mời Báo cáo viên cấp tỉnh. 

IV. KINH PHÍ: Sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cấp cho phòng Nội 

vụ. Việc quyết toán các nội dung chi phục vụ Hội nghị đảm bảo theo quy định 

của pháp luật hiện hành. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-28-2018-qd-ttg-nhan-van-ban-dien-tu-giua-co-quan-trong-he-thong-hanh-chinh-nha-nuoc-387269.aspx
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ thành phố 

- Chủ trì tham mưu việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo 

nội dung, chương trình đề ra; mời báo cáo viên; thực hiện công tác tổ chức tại 

Hội nghị; chuẩn bị tài liệu, công tác hậu cần và các điều kiện cần thiết khác để tổ 

chức Hội nghị. 

- Thực hiện công tác tổ chức; Phối hợp Văn phòng HĐND và UBND thành 

phố chuẩn bị hội trường. 

- Phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố chuẩn bị ma két, âm 

thanh, ánh sáng phục vụ Hội nghị.  

2. Văn phòng HĐND và UBND thành phố: Phát hành giấy mời đến các 

thành phần dự Hội nghị; chuẩn bị hội trường. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố: Tham mưu cho UBND thành 

phố cân đối kinh phí tổ chức Hội nghị. 

4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố: Chuẩn bị ma két, âm 

thanh, ánh sáng phục vụ Hội nghị.  

5. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Trường học công lập trực 

thuộc UBND thành phố; UBND các phường, xã: 

Lập danh sách các đại biểu tham dự Hội nghị gửi về UBND thành phố 

(qua phòng Nội vụ) trước ngày 30/6/2022 để tổng hợp. Cử người tham dự Hội 

nghị đúng thành phần, đủ số lượng. Quản lý, theo dõi, đôn đốc đại biểu tham dự 

Hội nghị nghiêm túc, đạt hiệu quả. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 

văn thư, lưu trữ năm 2022, UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- Văn phòng Sở Nội vụ; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Các cơ quan chuyên môn,  

đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBNDTP;  

- CPVP, CVTH-NC; 

- Các Trường học công lập trực thuộc; 

- UBND các phường, xã; 

- Trang thông tin điện tử TPLS; 

- Lưu: VT.    

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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