
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:            /UBND-VP8 
V/v chấn chỉnh việc soạn thảo, ký, gửi 

văn bản, lập hồ sơ điện tử và giao nộp 

tài liệu điện tử vào Lưu trữ cơ quan   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Nam Định, ngày       tháng  10  năm 2022 

 
Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố Nam Định; 

- Viễn thông Nam Định; 

- Viettel Nam Định; 

- Công ty cổ phần tin học Tân Dân. 
 

Thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính 

phủ về công tác văn thư; Quyết định 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan 

nhà nước giai đoạn 2020 - 2025. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã 

nâng cấp, hoàn thiện, đồng bộ các tính năng và thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, phát 

hành và quản lý văn bản điện tử trên Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều 

hành theo quy định. 

Tuy nhiên trên thực tế tại các sở, ban, ngành của tỉnh, các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc UBND tỉnh; các huyện, thành phố; các xã, thị trấn (sau đây gọi là 

các cơ quan, đơn vị) công tác văn thư, lưu trữ còn nhiều hạn chế, như: Thể thức văn 

bản chưa đúng quy định; việc ký, ban hành văn bản điện tử, lập hồ sơ điện tử, giao 

nộp hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan trên Hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều 

hành còn hạn chế; một số cơ quan, đơn vị trình văn bản đề nghị đến UBND tỉnh, 

nhưng không gửi (bản giấy hoặc bản điện tử) đến UBND tỉnh mà chỉ gửi sở, ngành 

thẩm định. Để khắc phục tình trạng trên và tạo nguồn lưu trữ điện tử theo đúng quy 

định, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị thực hiện và chỉ đạo đơn vị thuộc, trực thuộc thực hiện 

việc soạn thảo theo đúng thể thức, ký điện tử và gửi văn bản theo đúng địa chỉ; lập hồ 

sơ công việc điện tử, giao nộp tài liệu điện tử vào Lưu trữ cơ quan theo đúng quy 

định, trong đó lưu ý các nội dung sau: 

 a) Công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc 

thực hiện việc soạn thảo, trình ký văn bản điện tử và lập hồ sơ công việc điện tử, giao 

nộp hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan; bảo đảm 100% cá nhân giải quyết công việc 

trên Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tại đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện 

lập hồ sơ công việc điện tử và giao nộp tài liệu điện tử vào lưu trữ cơ quan trên phần 

mềm. UBND tỉnh không xem xét các văn bản có đề gửi UBND tỉnh nhưng không gửi 

mà chỉ gửi các sở, ngành thẩm định. 
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b) Hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng và thực hiện lưu trữ điện tử tại lưu trữ cơ 

quan được giao tại Kế hoạch 14/KH-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2022 của UBND 

tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ năm 2022, Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 

05/11/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án "Lưu trữ tài liệu điện 

tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2020 – 2025”, 

c) Các cơ quan, đơn vị căn cứ hồ sơ, tài liệu hình thành thực tế trong hoạt động 

(sau khi đã trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc do chưa có trang thiết 

bị phù hợp để quét (scan) khổ giấy có kích thước lớn hơn A4 hoặc do yếu tố kỹ thuật 

khác chưa đáp ứng để tạo lập hồ sơ, tài liệu dạng điện tử) để lựa chọn, xác định những 

hồ sơ, tài liệu lưu trữ còn lại hình thành hàng năm tại cơ quan, đơn vị được tạo lập dạng 

điện tử, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, lưu trữ điện tử. 

d) Hồ sơ điện tử được lập trên Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành phải 

đầy đủ văn bản, tài liệu hình thành trong quá trình giải quyết công việc. Văn bản, tài 

liệu trong hồ sơ điện tử phải bảo đảm giá trị pháp lý (là bản gốc văn bản điện tử hoặc 

bản sao từ văn bản giấy sang văn bản điện tử được thực hiện theo đúng quy định về 

thể thức và kỹ thuật trình bày tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP). Vì vậy, trường hợp 

cơ quan lựa chọn lập hồ sơ điện tử đối với công việc vừa có văn bản điện tử vừa có 

văn bản giấy, phải thực hiện sao từ văn bản giấy sang văn bản điện tử để đưa vào hồ 

sơ công việc điện tử. 

đ) Thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan:  

Đối với hồ sơ, tài liệu xây dựng cơ bản: Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày 

công trình được quyết toán. 

Đối với hồ sơ, tài liệu khác: Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày công việc kết thúc. 

 2. Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc, kiểm tra, giải đáp các vướng 

mắc của các cơ quan, đơn vị trong việc lập hồ sơ điện tử và giao nộp tài liệu điện tử 

vào lưu trữ cơ quan. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông  

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị cung cấp phần mềm nâng cấp, cập nhật tính 

năng, chức năng cho Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành để đảm bảo yêu cầu 

lập hồ sơ điện tử, giao nộp, tiếp nhận hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan. 

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị cung cấp phần mềm bảo đảm hạ tầng kỹ 

thuật, an toàn, an ninh thông tin để Cổng dịch vụ công Nam Định, Phần mềm Quản lý 

văn bản và điều hành hoạt động an toàn, ổn định, thông suốt; thực hiện kiểm tra, sao 

lưu, phục hồi dữ liệu trong hồ sơ điện tử trên Phần mềm Quản lý văn bản và điều 

hành của tỉnh.  

4. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, 

các đơn vị cung cấp phần mềm nâng cấp, cập nhật tính năng, các giải pháp kỹ thuật, tích 

hợp giữa các phần mềm, để cơ quan, đơn vị giải quyết các thủ tục hành chính liên thông 

và thực hiện lập hồ sơ công việc điện tử đối với các hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ 

thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo đúng quy định. 
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5. Các đơn vị cung cấp phần mềm (Viễn thông Nam Định, Viettel Nam Định, 

Công ty cổ phần tin học Tân Dân) 

a) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoàn thiện Hệ thống phần mềm quản lý 

văn bản và điều hành phải đảm bảo các giải pháp kỹ thuật, liên thông, thông suốt, tích 

hợp đúng các quy trình nghiệp vụ theo quy định. 

b) Phối hợp với Sở Nội vụ nâng cấp, cập nhật tính năng, chức năng cho Phần 

mềm Quản lý văn bản và điều hành để bảo đảm yêu cầu lập hồ sơ điện tử, giao nộp, 

tiếp nhận hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan và Lưu trữ lịch sử của tỉnh. 

c) Hướng dẫn, xử lý vướng mắc của các cơ quan liên quan về tính năng, kỹ 

thuật của Cổng dịch vụ công Nam Định, Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành 

trong quá trình vận hành.  

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai 

thực hiện đảm bảo theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; (để báo cáo) 

- Chủ tịch UBND tỉnh; (để báo cáo) 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Chánh, Phó Văn phòng UBND; 

- Các VP, Trung tâm trực thuộc VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP8. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Lê Đoài 
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