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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ THƯ 
 

 

Số:    /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kỳ Thư, ngày 17 tháng 11 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 

 

  Kính gửi: 

- Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh 

- Phòng Nội vụ huyện Kỳ Anh 
 

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

(Quyết định số 2991/QĐ-UBND); Kế hoạch số 358/KH-UBND ngày 17/3/2022 của 

Ủy ban nhân dân huyện triển khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 (Kế hoạch số 

358/KH-UBND) và Công văn số 1791/UBND-NV ngày 08/11/2022 của UBND 

huyện về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2022, 

UBND xã Kỳ Thư báo cáo Kết quả thực hiện như sau: 

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

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

thư, lưu trữ tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc  

- Công tác văn thư, lưu trữ tại UBND xã Kỳ Thư được cấp ủy, chính quyền 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ngay đầu năm, UBND xã đã tổ chức quán 

triệt, phổ biến, đầy đủ các quy định của pháp lu t và văn bản hướng d n nghiệp vụ 

về công tác văn thư, lưu trữ thông qua hệ thống gửi nh n văn bản điện tử của cơ 

quan và thông qua các cuộc h p, hội nghị, giao ban .     

-  Công tác ban hành, bảo quản văn bản m t đảm bảo chế độ m t, thực hiện đ ng  

quy định của Nhà nước. Tiếp nh n 3 văn bản chế độ m t, thực hiện quy tr nh ban 

hành, bảo quản chế độ lưu m t và bảo quản con dấu nghiêm t c. 

- Thực hiện l p h  sơ công việc b ng h  sơ giấy và h  sơ điện tử theo chức 

năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách. Thư ng xuyên nâng cấp các phần mềm 

quản l  văn bản đi, đến; thực hiện k  số điện tử 100  văn bản đi của cơ quan. 

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

- Tổng số điểm tự chấm: 54/100 điểm, trong đó: 

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

thư, lưu trữ: 18/20 điểm 

+ Kết quả thực hiện nghiệp vụ văn thư: 36/44 điểm 

+ Kết quả thực hiện nghiệp vụ lưu trữ: 0/36 điểm 

+ Kết quả được cộng điểm: 54 điểm  

+ Trừ điểm: 46 điểm  

- Tự xếp loại: Khá 

- Báo cáo kết quả tự đánh giá, xếp loại của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

có kèm theo bảng chấm điểm (theo mẫu Phụ lục I gửi kèm). 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 358/KH-UBND 
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1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ 

Đảng ủy, UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thư ng xuyên tuyên truyền, 

phổ biến pháp lu t về công tác văn thư, lưu trữ như: Lu t Lưu trữ, Nghị định số 

01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Lu t lưu trữ, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chỉnh 

Phủ về công tác văn thư; Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc gửi, nh n văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ 

thống hành chính nhà nước; Thông tư số 01/2019 TT-BNV ngày 24/1/2019 và các 

văn bản hướng d n về công tác văn thư, lưu trữ đến toàn thể cán bộ, công chức 

trong cơ quan. 

 H nh thức: Tổ chức l ng ghép vào các hội nghị cơ quan, sinh hoạt chi bộ, 

đảng bộ, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã; Trang thông tin điện tử xã 

để cán bộ, công chức nắm rõ vị trí và tầm quan tr ng của công tác văn thư lưu trữ . 

Kết quả, qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp lu t về văn thư, lưu trữ đã gi p cho 

cán bộ, công chức cơ quan nâng cao nh n thức trong thi hành công vụ và nh n 

thức đ ng đắn hơn về tầm quan tr ng của công tác văn thư, lưu trữ, góp phần hoàn 

tốt thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. 

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

Ủy ban nhân dân xã đã ban hành các văn bản về văn thư, lưu trữ cụ thể như 

sau:  

- Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 21/03/2022 về công tác văn thư, lưu trữ; 

- Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 21/03/2022 về kiểm tra công tác văn thư 

- lưu trữ năm 2022. 

- Quyết định 08/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 ban hành Quy chế thực hiện 

công tác văn thư lưu trữ;  

- Thông báo số 09/TB-UBND ngày 25/01/2022 về phân công nhiệm vụ cho 

cán bộ, công chức xã, phân công cho đ ng chí công chức Văn phòng - Thống kê 

quản l  con dấu và thiết bị lưu khóa bí m t của xã. 

3. Công tác tổ chức nhân sự 

- Ủy ban nhân dân xã đã bố trí đ ng chí công chức Văn phòng – thống kê 

làm công tác văn thư lưu trữ, Hiện nay chưa có chế độ tiền lương và chế độ độc 

hại cho ngư i làm công tác văn thư lưu trữ. 

4. Hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ 

 4. Hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ 

- UBND xã đã sử dụng phần mềm Excel vào việc c p nh t và theo dõi văn 

bản đến, gửi nh n văn bản; hệ thống mail Hà Tĩnh, phần mềm h  sơ công việc để 

thực hiện việc gửi nh n văn bản, đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác văn thư, lưu trữ tạo tiền đề cho việc thực hiện chuyển đổi số, phát triển 

chính quyền số, th c đẩy cải cách hành chính trên địa bàn. 
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- Thực hiện nghiêm t c việc l p h  sơ điện tử trên phần mềm H  sơ công 

việc đảm bảo 98  h  sơ công việc được xử l  trên môi trư ng mạng (trừ h  sơ 

công việc thuộc phạm vi bí m t nhà nước và h  sơ có thành phần tài liệu phức tạp 

như khổ giấy lớn hoặc đóng quyển dày…) xây dựng biện pháp bảo đảm an toàn 

thông tin mạng tại cơ quan. 

 5. Quản lý tài liệu tại Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh 

UBND xã hiện nay chưa có kho chuyên dụng riêng, trang thiết bị cơ sở v t 

chất để phục vụ cho công tác lưu trữ còn thiếu, chưa đảm bảo yêu cầu theo quy 

định nên việc thu th p tài liệu lưu trữ còn khó khăn, ảnh hưởng đến việc l p và 

triển khai danh mục ngu n nộp lưu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử; nhiều h  

sơ tài liệu v n còn t n đ ng ở các phòng, ban .Chưa thực hiện được việc chỉnh l  

h  sơ t n đ ng. Cán bộ, công chức chưa thực sự hiểu rõ những quy định về l p, 

nộp lưu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử. 

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

 Trong quá tr nh hoạt động, UBND xã quan tâm đến kinh phí cho các hoạt 

động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, t p trung vào các công việc tr ng tâm như: mua 

sắm trang thiết bị bảo quản tài liệu, các thiết bị văn phòng như bàn, tủ, kệ, hộp, b a, 

cặp và các loại máy móc phục vụ cho công tác văn thư như máy in, máy 

scan……Tuy nhiên chưa có kho lưu trữ tài liệu riêng v n còn lưu trữ t p trung tại 

Văn phòng d n đến việc xảy ra thất lạc h  sơ, gây khó khăn trong công tác tra cứu. 

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

1. Tồn tại, khó khăn 

- Việc l p h  sơ điện tử trên phần mềm h  sơ công việc vừa được triển khai 

thực hiện nên cán bộ, công chức tiếp c n còn hạn chế, chưa đi vào nề nếp và thực 

hiện đ ng quy định; tình trạng văn bản, tài liệu t n đ ng v n còn, chưa giao nộp 

đ ng hạn những h  sơ, tài liệu giá trị vào lưu trữ cơ quan. Hiện nay còn một số tài 

liệu đang lưu giữ rải rác ở khắp các phòng làm việc chuyên môn. 

- Chưa có kho lưu trữ tài liệu riêng của đơn vị; việc lưu trữ v n còn h nh 

thức thủ công chưa được l p; nộp lưu vào Lưu trữ cơ quan đ ng quy định, chủ yếu 

lưu trữ t p trung tại Văn phòng. 

2. Nguyên nhân 

Công tác Văn thư - Lưu trữ ở xã là công chức Văn phòng Thống kê kiêm 

nhiệm, khối lượng công việc nhiều nên không thư ng xuyên trực và tham mưu 

công tác văn thư. 

Hệ thống công nghệ thông tin hàng năm đã được nâng cấp, sữa chữa, tuy 

nhiên c ng chưa đáp ứng được cho nhiệm vụ thực ti n. Hệ thống mạng còn trục 

trặc, một số máy móc làm việc của cán bộ, chuyên viên lâu ngày quá c  chưa được 

thay thế, bổ sung làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ chuyển giao văn bản kịp th i. 

3. Giải pháp 

- Trong điều kiện có thể UBND xã từng bước nâng cấp, bố trí cơ sở v t chất, 

nâng cấp hệ thống mạng đảm bảo cho công việc chuyên môn được thông suốt. 

  - Quán triệt cán bộ, công chức thực hiện nghiêm việc l p đầy đủ h  sơ công 

việc b ng bản giấy và bản điện tử kịp th i, đ ng quy định. 
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- Tăng cư ng kiểm tra, rà soát chặt chẽ việc ban hành văn bản đảm bảo đ ng 

thể thức, quy tr nh; c p nh t đầy đủ h  sơ, dữ liệu, văn bản đi, đến trên phần mềm 

h  sơ điện tử. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Thư ng xuyên tổ chức các lớp b i dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ nâng 

cao chất lượng đội ng  làm công tác văn thư - lưu trữ để nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản l  nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ, qua đó góp phần hoàn thành các 

nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 

- Bố trí ngu n kinh phí cho công tác văn thư, lưu trữ và kinh phí để xây dựng 

các kho lưu trữ của xã để phục vụ công tác lưu trữ được tốt hơn. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác Văn thư-lưu trữ năm 2022, 

UBND xã Kỳ Thư báo cáo UBND huyện và các cơ quan liên quan để tổng hợp./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Phòng Nội vụ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Các ban, ngành cấp xã; 

- Lưu: VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Duy Thành 
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