Tỉnh Thừa Thiên Huế
Số 15

Ngày 01 tháng 4 năm 2021

MỤC LỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Trang
30-3-2021

Quyết ñịnh số 17/2021/Qð-UBND sửa ñổi khoản 1 ðiều 5 Quy chế
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2019/Qð-UBND ngày 26
tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế
xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt ñộng trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
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30-3-2021

Quyết ñịnh số 18/2021/Qð-UBND ban hành Quy ñịnh công tác
văn thư trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
22-3-2021

Quyết ñịnh số 618/Qð-UBND về việc bãi bỏ Quyết ñịnh số
1532/Qð-UBND ngày 04/7/2008 của UBND tỉnh về việc ban
hành Danh mục các vị trí công tác cần chuyển ñổi theo ñịnh kỳ.

39

26-3-2021

Quyết ñịnh số 639/Qð-UBND về việc bổ nhiệm Phó Giám ñốc
Sở Y tế: Ông Hoàng Trọng Quý.
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26-3-2021

Quyết ñịnh số 646/Qð-UBND về việc bổ nhiệm Phó Giám ñốc
Sở Kế hoạch và ðầu tư: Ông Phan Quốc Sơn.
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26-3-2021

CÔNG BÁO/Số 15/Ngày 01-4-2021

Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường công tác
quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

42
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 17/2021/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 3 năm 2021

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Sửa ñổi khoản 1 ðiều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2019/Qð-UBND
ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét
tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt ñộng trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn quy phạm
pháp luật năm 2020;
Căn cứ Luật Thi ñua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Thi ñua, Khen thưởng
ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Thi ñua, Khen thưởng
ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 91/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Thi ñua, Khen thưởng;
Căn cứ Quyết ñịnh số 51/2010/Qð-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao
giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Bộ Nội vụ
quy ñịnh chi tiết thi hành Quyết ñịnh số 51/2010/Qð-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010
của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh
danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;
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Theo ñề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám ñốc Sở Nội vụ.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi khoản 1 ðiều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết ñịnh số
58/2019/Qð-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Quy chế xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt ñộng trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1. Khoản 1 ðiều 5 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“1. Có thời gian hoạt ñộng kể từ khi ñược cấp có thẩm quyền quyết ñịnh thành
lập doanh nghiệp và cấp ñăng ký kinh doanh từ 05 năm trở lên, sẽ ñược tham gia xét
tuyên dương “Doanh nghiệp xuất sắc”.”
ðiều 2. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc các Sở,
Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế;
Lãnh ñạo các ñơn vị, doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Thủ trưởng các
tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này.
ðiều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 4 năm 2021./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

CÔNG BÁO/Số 15/Ngày 01-4-2021
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18/2021/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 3 năm 2021
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QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh công tác văn thư trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Luật Giao dịch ñiện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị ñịnh số 64/2007/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ
ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt ñộng của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2013/Nð-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Lưu trữ;
Căn cứ Nghị ñịnh số 30/2020/Nð-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ
về công tác văn thư;
Căn cứ Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ
Thông tin và Truyền thông quy ñịnh sử dụng chữ ký số cho văn bản ñiện tử trong
cơ quan nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ
Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số
chuyên dùng Chính phủ;
Theo ñề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám ñốc Sở Nội vụ.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy ñịnh công tác văn thư trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.
ðiều 2. ðiều khoản thi hành
1. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2021.
2. Bãi bỏ Quyết ñịnh số 40/2018/Qð-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về công tác văn thư trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
và Quyết ñịnh số 70/2018/Qð-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh quản lý, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu Biểu mẫu
văn bản hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.
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ðiều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các
sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

CÔNG BÁO/Số 15/Ngày 01-4-2021
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Công tác văn thư trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 18/2021/Qð-UBND
ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
1. Quy ñịnh này quy ñịnh về công tác văn thư trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Công tác văn thư ñược Quy ñịnh tại Quy ñịnh này bao gồm: Soạn thảo, ký
ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ
cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
Quy ñịnh này áp dụng ñối với các sở, ban, ngành, tổ chức thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Ủy ban nhân dân
các xã, phường, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh (sau ñây gọi chung là cơ quan, tổ chức).
ðiều 3. Giải thích từ ngữ
1. Quy ñịnh công tác văn thư bao gồm những quy ñịnh chung về hoạt ñộng
văn thư ñối với các loại hình cơ quan, tổ chức; là căn cứ ñể xây dựng Quy chế về
công tác văn thư của mỗi cơ quan, tổ chức.
2. Hồ sơ ñiện tử là tập hợp các tài liệu ñiện tử có liên quan với nhau về một
vấn ñề, một sự việc, một ñối tượng cụ thể hoặc có ñặc ñiểm chung, hình thành trong
quá trình theo dõi, giải quyết công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan,
tổ chức, cá nhân.
3. Hệ thống quản lý văn bản ñiều hành là phần mềm dùng chung ñược Ủy ban
nhân dân tỉnh triển khai trên ñịa bàn tỉnh thống nhất và tin học hóa các quy trình hoạt
ñộng tác nghiệp, các hình thức tiếp nhận, lưu trữ, phổ cập, trao ñổi, tìm kiếm, xử lý
thông tin văn bản, giải quyết công việc trong các cơ quan nhà nước ñể nâng cao chất
lượng và hiệu quả của công tác ñiều hành của lãnh ñạo, các hoạt ñộng tác nghiệp của
cán bộ, công chức (sau ñây gọi chung là Hệ thống).
4. Cơ sở dữ liệu Biểu mẫu là Cơ sở dữ liệu lưu trữ Hệ thống các biểu mẫu văn
bản quản lý nhà nước phục vụ công tác chỉ ñạo ñiều hành và thủ tục hành chính trên
từng lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; thủ trưởng các phòng, ban thuộc các huyện,
thị xã, thành phố Huế; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các xã, phường, thị trấn.

08

CÔNG BÁO/Số 15/Ngày 01-4-2021

ðiều 4. Trách nhiệm ñối với công tác văn thư
1. Trách nhiệm của người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác
văn thư
a) Tổ chức xây dựng, ban hành, chỉ ñạo việc thực hiện các chế ñộ, quy ñịnh và
tin học hóa công tác văn thư theo quy ñịnh của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Quản lý văn bản, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Kiểm tra việc thực hiện các
chế ñộ, quy ñịnh về công tác văn thư ñối với các ñơn vị trực thuộc; giải quyết
khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về công tác văn thư theo thẩm quyền.
c) Chỉ ñạo việc số hóa văn bản, phát hành văn bản ñiện tử và trang bị ñầy ñủ các
thiết bị cần thiết (máy vi tính, máy in, máy fax, máy scanner, máy photocopy) theo
Quy ñịnh.
2. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính hoặc người
phụ trách công tác hành chính (sau ñây gọi chung là Chánh Văn phòng)
a) Chánh Văn phòng giúp người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý,
kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác văn thư và tin học hóa công tác văn thư tại
cơ quan, tổ chức; ñồng thời tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, vận hành
Hệ thống cho cơ quan, tổ chức và ñơn vị trực thuộc.
b) Giúp người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức theo dõi thời gian xử lý văn bản theo
Quy chế làm việc của cơ quan, báo cáo tổng hợp tình hình xử lý văn bản ñến, văn bản
ñi trong các buổi giao ban hàng tháng của cơ quan, tổ chức.
c) Tham mưu cho người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức trong việc chỉ ñạo, kiểm
tra, hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan ñối với các
ñơn vị trực thuộc.
d) Tổ chức thực hiện việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ tại
ñơn vị mình.
3. Trách nhiệm của Trưởng các ñơn vị chức năng (phòng, ban và tương ñương),
người ñứng ñầu các ñơn vị trực thuộc (sau ñây gọi chung là Trưởng các ñơn vị).
a) Trưởng các ñơn vị có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện các quy ñịnh
của cơ quan, tổ chức về công tác văn thư.
b) Theo dõi, giám sát tình hình xử lý văn bản ñến, văn bản ñi và ñôn ñốc
nhắc nhở về tình hình thụ lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu của ñơn vị
vào Lưu trữ cơ quan.
4. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng
a) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng trong quá trình giải quyết
công việc liên quan ñến công tác văn thư phải thực hiện nghiêm túc các quy ñịnh về
văn thư, Hệ thống và Quy ñịnh này.
b) Trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc, mỗi cá nhân phải lập hồ sơ
công việc và chịu trách nhiệm về số lượng, thành phần, nội dung tài liệu trong hồ sơ;
bảo ñảm yêu cầu, chất lượng của hồ sơ theo quy ñịnh và thống kê thành mục lục hồ sơ
trước khi nộp lưu vào Lưu trữ cơ quan.
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5. Trách nhiệm của Văn thư cơ quan (sau ñây gọi tắt là Văn thư)
a) ðăng ký, thực hiện thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển
phát văn bản ñi.
b) Tiếp nhận, ñăng ký văn bản ñến; trình, chuyển giao văn bản ñến.
c) Sắp xếp, bảo quản và phục vụ việc tra cứu, sử dụng bản lưu văn bản.
d) Quản lý Sổ ñăng ký văn bản.
ñ) Quản lý, sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật của cơ quan, tổ chức; các
loại con dấu khác theo quy ñịnh.
6. Người làm công tác văn thư phải ñảm bảo các quy ñịnh tại Thông tư số
14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy ñịnh chức danh,
mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành
văn thư.
ðiều 5. Giá trị pháp lý của văn bản ñiện tử
Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 5 Nghị ñịnh số 30/2020/Nð-CP ngày 05 tháng 3
năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
ðiều 6. Cá nhân sử dụng Hệ thống quản lý văn bản ñiều hành
1. Mỗi cá nhân ñược cấp một tài khoản (account) ñể truy cập vào Hệ thống,
ñược cấp tài liệu và hướng dẫn sử dụng Hệ thống nhằm phục vụ công tác chuyên môn,
nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ ñược phân công.
2. Khi chuyển công tác ñến cơ quan, tổ chức mới hoặc tiếp nhận chức năng,
nhiệm vụ mới tại cơ quan, tổ chức, cá nhân phải liên hệ với bộ phận phụ trách quản lý
Hệ thống tại cơ quan, tổ chức ñể ñăng ký tài khoản người dùng, cấp quyền truy cập vào
Hệ thống và ñược hướng dẫn sử dụng các chức năng của Hệ thống.
3. Sử dụng Hệ thống ñể kịp thời tiếp nhận và xử lý các văn bản, công việc
ñược phân công theo ñúng trách nhiệm và quyền hạn ñược phân công và ñúng quy trình
ñược cơ quan, tổ chức quy ñịnh.
4. Bảo vệ mật khẩu, không cung cấp hoặc ñể lộ mật khẩu Hệ thống.
5. Khi có sự cố kỹ thuật xảy ra trên Hệ thống phải ghi nhận lại sự cố và nhanh
chóng thông báo với bộ phận phụ trách Hệ thống tại cơ quan, tổ chức ñể ñược hỗ trợ
và xử lý kịp thời.
ðiều 7. Sử dụng Hệ thống quản lý văn bản ñiều hành
1. Khi luân chuyển văn bản ñiện tử trên Hệ thống, cơ quan, tổ chức ñã ñược
cấp chứng thư số hợp lệ bắt buộc phải tích hợp chữ ký số theo quy ñịnh nhằm ñảm
bảo tính an toàn, bảo mật, tin cậy, xác thực của dữ liệu và chịu trách nhiệm về nội dung
văn bản ñiện tử.
2. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong việc quản lý các tài khoản ñăng nhập
vào Hệ thống của các cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức.
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3. Khi có sự thay ñổi về nhân sự hoặc chức vụ của cá nhân tại cơ quan, tổ chức
a) Trường hợp nghỉ việc, về hưu hoặc chuyển công tác ñến cơ quan, tổ chức khác:
Thực hiện vô hiệu hóa tài khoản người dùng trên Hệ thống của cơ quan, tổ chức, ñảm
bảo cá nhân không ñăng nhập và sử dụng ñược Hệ thống. Cơ quan, tổ chức lưu ý
không xóa tài khoản của cá nhân ñể tránh trường hợp mất quá trình xử lý của văn bản,
công việc.
b) Trường hợp tiếp nhận cá nhân mới: Thực hiện tạo mới và phân quyền tài
khoản người dùng ñể ñăng nhập vào Hệ thống.
c) Trường hợp thay ñổi chức vụ hoặc vị trí công tác của cá nhân tại cơ quan, tổ
chức: Thực hiện phân quyền, chỉnh sửa và cập nhật thông tin tài khoản người dùng
trên Hệ thống.
4. Trong trường hợp Hệ thống xảy ra sự cố bị ngưng hoạt ñộng, cơ quan, tổ chức
phải tiến hành xử lý công việc trên giấy hoặc công cụ khác. ðồng thời, cơ quan, tổ chức
phải nhanh chóng liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh ñể ñược hỗ trợ và xử lý kịp thời. Sau khi sự cố ñã ñược khắc phục,
cơ quan, tổ chức phải kiểm tra lại tính ổn ñịnh và thực hiện cập nhật các thông tin ñã
xử lý vào Hệ thống.
5. ðịnh kỳ hàng ngày sao lưu dữ liệu văn bản của cơ quan, tổ chức ñể ñảm bảo
an toàn, an ninh cho Hệ thống.
6. Khi triển khai sử dụng Hệ thống tại cơ quan, tổ chức cần phối hợp với
Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ñể thực hiện việc
liên thông kết nối với trục liên thông của tỉnh.
ðiều 8. Quản lý, cập nhật và khai thác Cơ sở dữ liệu Biểu mẫu văn bản
hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế
1. Cơ sở dữ liệu biểu mẫu: Các biểu mẫu trong Cơ sở dữ liệu biểu mẫu ñược
số hóa theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, ñúng thẩm quyền, ñúng thể thức văn bản ñược
tích hợp vào Hệ thống; Trang thông tin ñiều hành tác nghiệp và sẵn sàng liên thông,
tích hợp với các Hệ thống thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu khác của tỉnh.
2. Cập nhật Cơ sở dữ liệu biểu mẫu
a) Cơ sở dữ liệu biểu mẫu ban ñầu do Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, công bố
danh mục theo từng cơ quan, tổ chức và giao cho các cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng
theo danh mục.
b) Trong quá trình khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu biểu mẫu do cơ quan, tổ chức
quản lý nếu phát sinh thêm biểu mẫu ngoài danh mục ñã ñược Ủy ban nhân dân tỉnh
công bố hoặc cần chỉnh sửa biểu mẫu ñã có trong Cơ sở dữ liệu biểu mẫu ban ñầu thì
cơ quan ñó phải chủ ñộng xây dựng biểu mẫu mới và tiến hành cập nhật bổ sung
biểu mẫu vào Cơ sở dữ liệu biểu mẫu (trên Trang Thông tin ðiều hành tác nghiệp của
ñơn vị).
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Việc xây dựng biểu mẫu mới hoặc chỉnh sửa biểu mẫu ñược thực hiện theo quy
trình xây dựng biểu mẫu và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu biểu mẫu văn bản hành chính
theo phụ lục I Quy ñịnh này.
c) Người ñược giao sử dụng tài khoản ñể cập nhật, quản lý Cơ sở dữ liệu
biểu mẫu có trách nhiệm bảo mật về thông tin tài khoản, bảo ñảm sự chính xác và
chịu trách nhiệm về các số liệu, văn bản ñiện tử ñược gửi ñi từ tài khoản do mình
sử dụng.
3. Khai thác Cơ sở dữ liệu biểu mẫu
a) Cơ sở dữ liệu biểu mẫu ñược tích hợp, liên thông tại Hệ thống và Trang
thông tin ñiều hành tác nghiệp của các cơ quan, tổ chức ñể cán bộ, công chức, viên
chức khai thác sử dụng.
b) Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên
ñịa bàn tỉnh khai thác và sử dụng hiệu quả Cơ sở dữ liệu biểu mẫu ñể phục vụ cho
hoạt ñộng công vụ, nâng cao chất lượng văn bản tham mưu.
4. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức
a) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
- Tổ chức kết nối, tích hợp, chia sẻ Cơ sở dữ liệu biểu mẫu văn bản hành chính
với Hệ thống; Trang thông tin ñiều hành tác nghiệp và sẵn sàng liên thông, tích hợp với
các Hệ thống thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu khác của tỉnh.
- Chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn việc cập nhật và khai thác sử dụng Cơ sở
dữ liệu biểu mẫu cho các cơ quan, tổ chức.
- Chịu trách nhiệm ñảm bảo hạ tầng và an ninh an toàn thông tin Cơ sở dữ liệu
biểu mẫu theo quy ñịnh.
b) Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra,
giám sát việc thực hiện quản lý, cập nhật và khai thác sử dụng Cơ sở dữ liệu biểu
mẫu tại các cơ quan, tổ chức trên ñịa bàn tỉnh; ñịnh kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban
nhân dân tỉnh.
c) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế,
Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
- Tổ chức thực hiện việc cập nhật, và khai thác sử dụng Biểu mẫu văn bản
hành chính theo quy ñịnh. Chịu trách nhiệm về ñộ chính xác của dữ liệu ñược cập
nhật trên Cơ sở dữ liệu biểu mẫu.
- Bảo ñảm cơ sở vật chất cho việc vận hành, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu
biểu mẫu tại cơ quan, tổ chức.
- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc kết nối, tích hợp,
chia sẻ dữ liệu biểu mẫu văn bản hành chính.
ðiều 9. Bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư
Mọi hoạt ñộng trong công tác văn thư của cơ quan, tổ chức phải thực hiện theo
các quy ñịnh của pháp luật hiện hành về bảo vệ bí mật nhà nước.
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ðiều 10. Kinh phí cho hoạt ñộng văn thư
Hàng năm, các cơ quan, tổ chức bố trí kinh phí cho công tác văn thư trong
dự toán ngân sách Nhà nước theo quy ñịnh tại ðiều 36 Nghị ñịnh số 30/2020/Nð-CP.
Chương II
QUY ðỊNH CỤ THỂ
Mục 1
SOẠN THẢO VÀ KÝ BAN HÀNH VĂN BẢN
ðiều 11. Hình thức văn bản
Gồm các loại hình văn bản sau:
1. Văn bản quy phạm pháp luật.
2. Văn bản hành chính.
3. Văn bản chuyên ngành.
ðiều 12. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản
1. Văn bản quy phạm pháp luật: Thực hiện theo các Quy ñịnh tại Nghị ñịnh số
34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều
và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị ñịnh số
154/2020/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số
ñiều Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy
ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật”.
2. Văn bản hành chính: Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 8, ðiều 9 Nghị ñịnh
số 30/2020/Nð-CP và Cơ sở dữ liệu biểu mẫu văn bản hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Văn bản chuyên ngành: Thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý ngành.
ðiều 13. Soạn thảo văn bản
1. Việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo các quy ñịnh của
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa ñổi, bổ sung một số
ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị ñịnh số
34/2016/Nð-CP và Nghị ñịnh số 154/2020/Nð-CP.
2. Việc soạn thảo văn bản khác ñược thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 10 Nghị ñịnh
số 30/2020/Nð-CP và quy ñịnh tại các Phụ lục III, IV, V, VI, VII.
ðiều 14. Duyệt bản thảo văn bản
Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 11 Nghị ñịnh số 30/2020/Nð-CP và quy ñịnh
tại các Phụ lục III, IV, V, VI, VII.
ðiều 15. Kiểm tra văn bản trước khi ký ban hành
Trưởng ñơn vị hoặc cá nhân chủ trì soạn thảo văn bản phải kiểm tra và chịu
trách nhiệm trước người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật về nội dung
văn bản và thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản trước khi trình lãnh ñạo cơ quan, tổ
chức ký ban hành.
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ðiều 16. Ký ban hành văn bản
Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 13 Nghị ñịnh số 30/2020/Nð-CP và quy ñịnh
tại các Phụ lục III, IV, V, VI, VII.
Mục 2
QUẢN LÝ VĂN BẢN
ðiều 17. Nguyên tắc chung
1. Tất cả văn bản ñến, văn bản ñi của cơ quan, tổ chức phải ñược quản lý tập
trung tại Văn thư ñể làm thủ tục tiếp nhận, ñăng ký, trừ những loại văn bản ñược
ñăng ký riêng theo quy ñịnh của pháp luật.
2. Văn bản ñến, văn bản ñi thuộc ngày nào phải ñược ñăng ký, phát hành hoặc
chuyển giao trong ngày, chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo. Văn bản ñến có
các mức ñộ khẩn: “Hỏa tốc”, “Thượng khẩn” và “Khẩn” (sau ñây gọi chung là văn
bản khẩn) phải ñược ñăng ký, trình và chuyển giao ngay sau khi nhận ñược.
3. Văn bản phải ñược theo dõi, cập nhật trạng thái gửi, nhận, xử lý.
4. Khi nhận ñược văn bản ñiện tử ñến, Văn thư phải xử lý kịp thời, không chờ
văn bản giấy (nếu có). Các cơ quan, tổ chức phân công tới chuyên viên chủ trì ngay
trong ngày.
5. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính sau khi ñược tiếp nhận tại Bộ phận một
cửa phải tự ñộng ñồng bộ và gửi vào Hệ thống ñể quản lý thống nhất, thực hiện xử lý
theo quy trình trên Hệ thống.
6. Văn bản, tài liệu có nội dung mang bí mật nhà nước (sau ñây gọi tắt là văn
bản mật) ñược ñăng ký, quản lý theo Quy ñịnh của pháp luật hiện hành về bảo vệ bí
mật nhà nước.
ðiều 18. Danh mục các loại văn bản bắt buộc áp dụng trong cơ quan
nhà nước ñược gửi, nhận qua môi trường mạng
Việc gửi, nhận văn bản ñiện tử không gửi kèm văn bản giấy thực hiện theo
Phụ lục II Quy ñịnh này và ñược ñiều chỉnh, bổ sung theo quy ñịnh của cơ quan
quản lý ngành, lĩnh vực.
ðiều 19. Quy trình quản lý văn bản ñến, văn bản ñi
1. Quy trình quản lý văn bản ñến, văn bản ñi tại Ủy ban nhân dân các xã,
phường, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện theo quy ñịnh tại Phụ lục III
Quy ñịnh này.
2. Quy trình quản lý văn bản ñến, văn bản ñi tại các phòng, ban chuyên môn
thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện theo quy ñịnh
tại Phụ lục IV Quy ñịnh này.
3. Quy trình quản lý văn bản ñến, văn bản ñi tại Văn phòng Hội ñồng nhân dân
và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện theo quy ñịnh tại
Phụ lục V Quy ñịnh này.
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4. Quy trình quản lý văn bản ñến, văn bản ñi tại các sở, ban, ngành trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện theo quy ñịnh tại Phụ lục VI Quy ñịnh này.
5. Quy trình quản lý văn bản ñến, văn bản ñi tại Văn phòng Ủy ban nhân dân
tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện theo quy ñịnh tại Phụ lục VII Quy ñịnh này.
ðiều 20. Cấp số, thời gian ban hành văn bản
Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 15 Nghị ñịnh số 30/2020/Nð-CP và quy ñịnh
tại các Phụ lục III, IV, V, VI, VII.
ðiều 21. ðăng ký văn bản ñi
Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 16 Nghị ñịnh số 30/2020/Nð-CP và quy ñịnh
tại các Phụ lục III, IV, V, VI, VII.
ðiều 22. Nhân bản, ñóng dấu, ký số của cơ quan, tổ chức và dấu chỉ ñộ
mật, mức ñộ khẩn
Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 17 Nghị ñịnh số 30/2020/Nð-CP và quy ñịnh
tại các Phụ lục III, IV, V, VI, VII.
ðiều 23. Phát hành và theo dõi việc chuyển phát văn bản ñi
Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 18 Nghị ñịnh số 30/2020/Nð-CP và quy ñịnh
tại các Phụ lục III, IV, V, VI, VII.
ðiều 24. Lưu văn bản ñi
Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 19 Nghị ñịnh số 30/2020/Nð-CP và quy ñịnh
tại các Phụ lục III, IV, V, VI, VII.
ðiều 25. Tiếp nhận văn bản ñến; ñăng ký văn bản ñến; trình, chuyển giao
văn bản ñến
Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 21, ðiều 22, ðiều 23 Nghị ñịnh số 30/2020/Nð-CP
và quy ñịnh tại các Phụ lục III, IV, V, VI, VII.
ðiều 26. Giải quyết và theo dõi, ñôn ñốc việc giải quyết văn bản ñến
1. Sau khi nhận ñược văn bản ñến, ñơn vị, cá nhân có trách nhiệm chỉ ñạo, giải
quyết kịp thời theo yêu cầu của lãnh ñạo cơ quan, tổ chức; những văn bản ñến có dấu
chỉ các mức ñộ khẩn phải ñược giải quyết ngay, ñảm bảo theo thời hạn yêu cầu của
văn bản hoặc theo quy ñịnh của pháp luật. Trong một số trường hợp cần thiết, công chức,
viên chức chuyên môn in Phiếu giải quyết văn bản ñến kèm theo văn bản ñến bằng
giấy trình lãnh ñạo cơ quan, tổ chức ñể xin ý kiến chỉ ñạo giải quyết văn bản ñến.
2. Trường hợp văn bản ñến không có yêu cầu về thời hạn trả lời thì thời hạn
giải quyết ñược thực hiện theo Quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức.
3. Văn thư có trách nhiệm tổng hợp số liệu văn bản ñến, văn bản ñến ñã ñược
giải quyết, ñã ñến hạn nhưng chưa ñược giải quyết ñể báo cáo Chánh Văn phòng. ðối
với văn bản ñến có dấu “Tài liệu thu hồi”, Văn thư có trách nhiệm theo dõi, thu hồi
hoặc gửi trả lại nơi gửi theo ñúng thời hạn quy ñịnh.
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4. Chánh Văn phòng có trách nhiệm ñôn ñốc, báo cáo lãnh ñạo cơ quan, tổ
chức về tình hình giải quyết, tiến ñộ và kết quả giải quyết văn bản ñến ñể thông báo
cho các ñơn vị liên quan, ñảm bảo 100% văn bản ñi ñược liên thông với văn bản ñến
trên Hệ thống quản lý văn bản ñiều hành.
Mục 3
SAO VĂN BẢN
ðiều 27. Các hình thức bản sao
1. Các hình thức bản sao thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 25 Nghị ñịnh số
30/2020/Nð-CP.
2. Thể thức và kỹ thuật trình bày bản sao y, sao lục, trích sao ñược thực hiện
theo quy ñịnh tại Phần II, Phụ lục I Nghị ñịnh số 30/2020/Nð-CP.
ðiều 28. Giá trị pháp lý của bản sao
Bản sao y, bản sao lục và bản trích sao ñược thực hiện theo ñúng quy ñịnh tại
Nghị ñịnh số 30/2020/Nð-CP có giá trị pháp lý như bản chính.
ðiều 29. Thẩm quyền sao văn bản
Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 27 Nghị ñịnh số 30/2020/Nð-CP.
Mục 4
LẬP HỒ SƠ VÀ NỘP LƯU HỒ SƠ, TÀI LIỆU
VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN
ðiều 30. Lập Danh mục hồ sơ
1. Tác dụng của Danh mục hồ sơ
a) Quản lý các hoạt ñộng của cơ quan, tổ chức và cá nhân thông qua Hệ thống
hồ sơ.
b) Giúp cho cơ quan, tổ chức chủ ñộng trong việc tổ chức lập hồ sơ và quản lý
hồ sơ, tài liệu trong giai ñoạn văn thư ñược chặt chẽ và khoa học.
c) Là căn cứ ñể kiểm tra, ñôn dốc việc lập hồ sơ tại các ñơn vị, cá nhân; góp phần
nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong cơ quan, tổ chức ñối với việc lập
hồ sơ và chuẩn bị nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.
d) Là căn cứ ñể lựa chọn tài liệu có giá trị ñể lưu trữ và phục vụ sử dụng.
2. Căn cứ lập Danh mục hồ sơ
Các căn cứ chủ yếu ñể lập Danh mục hồ sơ bao gồm: Các văn bản quy ñịnh về
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức và các ñơn vị
trong cơ quan tổ chức; Quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức; Quy ñịnh về công tác
văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức; Kế hoạch, nhiệm vụ công tác hàng năm của cơ
quan, tổ chức, của các ñơn vị và của mỗi cá nhân; Danh mục hồ sơ của những năm
trước; Bảng thời hạn bảo quản tài liệu và Mục lục hồ sơ của cơ quan, tổ chức (nếu có).
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3. Nội dung lập Danh mục hồ sơ
a) Xây dựng ñề mục trong Danh mục hồ sơ
- ðề mục trong Danh mục hồ sơ ñược xây dựng theo cơ cấu tổ chức (tên các
ñơn vị trong cơ quan, tổ chức) hoặc theo lĩnh vực hoạt ñộng (tên các lĩnh vực hoạt
ñộng chủ yếu của cơ quan, tổ chức). Căn cứ tình hình thực tế của mỗi cơ quan, tổ
chức ñể chọn ñề mục Danh mục hồ sơ cho phù hợp, bảo ñảm việc lập hồ sơ ñược ñầy
ñủ, chính xác và thuận tiện. Những cơ quan, tổ chức có cơ cấu tổ chức ổn ñịnh, chức
năng, nhiệm vụ của các ñơn vị ñược phân ñịnh rõ ràng thì áp dụng ñề mục Danh mục
hồ sơ theo cơ cấu tổ chức. Những cơ quan, tổ chức có cơ cấu tổ chức phức tạp, không
ổn ñịnh, không rõ ràng thì xây dựng ñề mục Danh mục hồ sơ theo lĩnh vực hoạt ñộng.
- Trong từng ñề mục lớn ñược chia thành các ñề mục nhỏ tương ứng với tên
các ñơn vị (theo cơ cấu tổ chức) hoặc chia thành các mặt hoạt ñộng (theo lĩnh vực
hoạt ñộng). Trong các ñề mục nhỏ, trật tự các hồ sơ ñược sắp xếp theo nguyên tắc từ
chung ñến riêng, từ tổng hợp ñến cụ thể.
b) Xác ñịnh những hồ sơ cần lập, dự kiến tiêu ñề hồ sơ và người lập hồ sơ
- Xác ñịnh những hồ sơ cần lập trong năm, cá nhân chịu trách nhiệm lập hồ sơ
dựa trên các căn cứ lập Danh mục hồ sơ tại Khoản 2 ðiều này; ñặc biệt là chương
trình kế hoạch và nhiệm vụ công tác năm của cơ quan, tổ chức và của các ñơn vị,
nhiệm vụ và công việc cụ thể của từng cá nhân trong ñơn vị.
- Tiêu ñề hồ sơ cần viết ngắn gọn, rõ ràng nhưng phải khái quát ñược nội dung
của các văn bản, tài liệu sẽ hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc.
c) Dự kiến thời hạn bảo quản của hồ sơ
Thời hạn bảo quản của hồ sơ ñược xác ñịnh theo quy ñịnh hiện hành: Vĩnh viễn
hoặc thời hạn bằng số năm cụ thể. Thời hạn ñược ghi theo Bảng thời hạn bảo quản tài
liệu hình thành phổ biến trong hoạt ñộng của các cơ quan, tổ chức; Bảng thời hạn bảo
quản tài liệu chuyên ngành và Bảng thời hạn bảo quản tài liệu của cơ quan, tổ chức
(nếu có).
d) ðánh số, ký hiệu các ñề mục và hồ sơ
- Các ñề mục lớn ñược ñánh số liên tục bằng chữ số La Mã.
- Các ñề mục nhỏ (nếu có) trong từng ñề mục lớn ñược ñánh số riêng bảng chữ
số Ả-rập.
- Số, ký hiệu của hồ sơ bao gồm số thứ tự (ñược ñánh bằng chữ số Ả rập) và ký
hiệu (bằng các chữ viết tắt) của ñề mục lớn. Chữ viết tắt của các ñề mục lớn trong Danh
mục hồ sơ do cơ quan, tổ chức quy ñịnh nhưng cần ngắn gọn, dễ hiểu.
Việc ñánh số hồ sơ có thể áp dụng một trong hai cách sau:
+ Số của hồ sơ ñược ñánh liên tục trong toàn Danh mục, bắt ñầu từ số 01.
+ Số của hồ sơ ñược ñánh liên tục trong phạm vi từng ñề mục lớn, bắt ñầu từ số 01.
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4. Tổ chức lập Danh mục hồ sơ
a) Danh mục hồ sơ ñược lập theo hai cách sau:
- Cách thứ nhất: Văn thư xây dựng dự thảo Danh mục hồ sơ của cơ quan, tổ
chức; lấy ý kiến ñóng góp của các ñơn vị, cá nhân liên quan; hoàn thiện dự thảo, trình
lãnh ñạo Văn phòng hoặc Phòng Hành chính ñể trình người ñứng ñầu cơ quan, tổ
chức ký ban hành.
- Cách thứ hai: Các ñơn vị dự kiến Danh mục hồ sơ của ñơn vị mình theo
hướng dẫn nghiệp vụ của Văn thư; Văn thư tổng hợp thành Danh mục hồ sơ của cơ quan,
tổ chức, bổ sung, chỉnh sửa (nếu cần); hoàn thiện dự thảo, trình lãnh ñạo Văn phòng
hoặc Phòng Hành chính ñể trình người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức ký ban hành.
b) Danh mục hồ sơ do người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức phê duyệt, ñược ban
hành vào ñầu năm.
c) Văn thư sao chụp Danh mục hồ sơ ñã ñược ban hành gửi các ñơn vị, cá nhân
liên quan ñồng thời cập nhật vào Hệ thống ñể cán bộ, công chức, viên chức làm căn
cứ lập hồ sơ và thực hiện lập hồ sơ ñiện tử. Trong quá trình thực hiện, nếu có hồ sơ
dự kiến chưa sát với thực tế hoặc có công việc giải quyết phát sinh thuộc trách nhiệm
lập hồ sơ của ñơn vị hoặc cá nhân nào thì ñơn vị hoặc cá nhân ñó cần kịp thời sửa
ñổi, bổ sung vào phần Danh mục hồ sơ của mình ñể Văn thư tổng hợp, bổ sung vào
Danh mục hồ sơ của cơ quan, tổ chức.
5. Mẫu Danh mục hồ sơ theo Phụ lục VIII Quy ñịnh này.
ðiều 31. Lập hồ sơ
1. Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 29 Nghị ñịnh số 30/2020/Nð-CP.
2. Yêu cầu ñối với mỗi hồ sơ ñược lập
a) Hồ sơ ñược lập phải phản ánh ñúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức.
b) Các văn bản, tài liệu trong một hồ sơ phải có sự liên quan chặt chẽ với nhau
và phản ánh ñúng trình tự diễn biến của sự việc hoặc trình tự giải quyết công việc.
ðiều 32. Nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
1. Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 30 Nghị ñịnh số 30/2020/Nð-CP.
2. Trách nhiệm của ñơn vị và cá nhân trong cơ quan, tổ chức
a) ðơn vị và cá nhân trong cơ quan, tổ chức có trách nhiệm nộp lưu những hồ
sơ, tài liệu ñược xác ñịnh thời hạn bảo quản từ 05 năm trở lên vào Lưu trữ cơ quan.
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b) Trường hợp ñơn vị hoặc cá nhân có nhu cầu giữ lại hồ sơ, tài liệu ñã ñến hạn
nộp lưu ñể phục vụ công việc thì phải ñược người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức ñồng ý
bằng văn bản và phải lập Danh mục hồ sơ, tài liệu giữ lại gửi Lưu trữ cơ quan. Thời
hạn giữ lại hồ sơ, tài liệu của ñơn vị, cá nhân không quá 02 năm kể từ ngày ñến hạn
nộp lưu.
c) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng trong cơ quan, tổ chức
trước khi nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác, ñi học tập dài ngày phải bàn giao toàn
bộ hồ sơ, tài liệu hình thành trong quá trình công tác cho ñơn vị, Lưu trữ cơ quan
theo quy ñịnh của cơ quan, tổ chức.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 33. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nội vụ có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, ñôn ñốc việc thực
hiện Quy ñịnh này tại các cơ quan, tổ chức.
2. Sở Thông tin và Truyền thông ñảm bảo các ñiều kiện về mặt hạ tầng ñể triển
khai ứng dụng văn bản ñiện tử trong hoạt ñộng của cơ quan nhà nước. Xây dựng và
triển khai kế hoạch duy trì, phát triển hạ tầng kỹ thuật và các Hệ thống thông tin phục
vụ công tác quản lý, ñiều hành công việc, trao ñổi văn bản ñiện tử liên thông giữa các
ñơn vị.
3. Sở Tài chính bảo ñảm kinh phí nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các
Hệ thống thông tin phục vụ công tác xử lý, trao ñổi văn bản ñiện tử, coi ñây là các
nhiệm vụ cấp bách, là ñiều kiện tối thiểu ñể làm việc, ñược ưu tiên kinh phí trong
kế hoạch ngân sách hàng năm.
4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
xã, phường, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh có trách nhiệm:
a) Phổ biến, triển khai thực hiện các quy ñịnh tại Quy ñịnh này.
b) Gương mẫu thực hiện việc quản lý, ñiều hành công việc qua môi trường mạng;
thường xuyên chỉ ñạo các cá nhân, ñơn vị trực thuộc sử dụng văn bản ñiện tử phục vụ
quản lý, ñiều hành và trao ñổi thông tin ñể thay thế văn bản giấy; quán triệt chỉ ñạo
việc gửi kèm hồ sơ, văn bản ñiện tử khi trình các cấp có thẩm quyền một cách kịp thời,
tiến tới xử lý, trao ñổi công việc chủ yếu qua môi trường mạng.
c) Căn cứ Quy ñịnh này và các văn bản pháp luật có liên quan xây dựng
Quy ñịnh công tác văn thư của cơ quan, tổ chức.
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5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn ñề phát sinh hoặc cần sửa ñổi, bổ
sung, các cơ quan, tổ chức phản ánh bằng văn bản về Sở Nội vụ ñể tổng hợp, báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

Trình tự

Trách
nhiệm

Mô tả

1

Soạn thảo (sửa ñổi, bổ sung
mới) biểu mẫu

CBCCVC

Cán bộ, công chức, viên chức soạn thảo dự thảo biểu
mẫu văn bản.

Cập nhật biểu mẫu vào
CSDL biểu mẫu hành chính

Sau khi soạn thảo, cán bộ, công chức, viên chức cập nhật
CBCCVC biểu mẫu vào Cơ sở dữ liệu biểu mẫu hành chính ở mục
“ðang chờ duyệt”.

2

Thẩm tra,
thẩm ñịnh

3

4

5

Chỉnh
sửa/
bổ
sung

Chỉnh
sửa/
bổ
sung

Trưởng
phòng
hoặc
tương
ñương

Phê
duyệt

Trưởng
ñơn vị

Công bố áp dụng biểu mẫu tại
CSDL biểu mẫu hành chính

CBCCVC

Trưởng phòng (hoặc tương ñương) thẩm ñịnh nội dung
biểu mẫu văn bản.
- Trường hợp cần bổ sung, sửa ñổi thì gửi yêu cầu cho
người soạn thảo sửa ñổi lại biểu mẫu (bước 1).
- Nếu ñồng ý biểu mẫu thì duyệt biểu mẫu và chuyển cho
Trưởng ñơn vị phê duyệt và ban hành.
Trưởng ñơn vị kiểm tra nội dung biểu mẫu văn bản;
- Trường hợp cần bổ sung, sửa ñổi thì gửi chuyển lại
Trưởng phòng yêu cầu chỉnh sửa lại biểu mẫu.
- Nếu ñồng ý biểu mẫu thì Phê duyệt và ban hành biểu
mẫu (Biểu mẫu chính thức ñược áp dụng).
Cán bộ, công chức, viên chức sử dụng biểu mẫu tại
CSDL biểu mẫu hành chính.
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Bước
thực
hiện
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Phụ lục I
QUY TRÌNH XÂY DỰNG BIỂU MẪU VÀ CẬP NHẬT VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU BIỂU MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 18/2021/Qð-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
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Phụ lục II
DANH MỤC VĂN BẢN ðIỆN TỬ KHÔNG GỬI KÈM VĂN BẢN GIẤY
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 18/2021/Qð-UBND
ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
STT
I
1
II
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Các loại văn bản
Văn bản quy phạm pháp luật
Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn bản hành chính
Quyết ñịnh (cá biệt)
Chỉ thị
Quy chế
Quy ñịnh
Thông báo (ý kiến kết luận của lãnh ñạo Ủy ban nhân dân tỉnh; về
công tác chỉ ñạo ñiều hành,...)
Thông cáo
Hướng dẫn
Chương trình
Kế hoạch
Phương án
ðề án
Dự án
Báo cáo (tháng, quý, năm về tình hình kinh tế - xã hội, số liệu thống kê
theo chuyên ngành, các báo cáo theo yêu cầu,...)
Tờ trình
Công văn
Công ñiện
Giấy ủy quyền
Giấy mời họp, hội nghị
Phiếu gửi
Phiếu chuyển
Phiếu báo

Ghi chú:
1. Văn bản ñiện tử không gửi kèm bản giấy ñáp ứng quy ñịnh tại ðiều 6, Quyết
ñịnh số 28/2018/Qð-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về
việc gửi, nhận văn bản ñiện tử giữa các cơ quan trong Hệ thống hành chính nhà nước;
Nghị ñịnh số 30/2020/Nð-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
về công tác văn thư.
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2. Danh mục trên không áp dụng với các loại văn bản sau:
a) Văn bản, hồ sơ thuộc dạng mật, tối mật, tuyệt mật theo quy ñịnh tại Luật
Bảo vệ bí mật nhà nước.
b) Văn bản, hồ sơ có thành phần phức tạp, khó khăn trong việc số hóa bao
gồm: bản ñồ, bản vẽ thiết kế, ấn phẩm, vật phẩm.
c) Văn bản, hồ sơ bắt buộc phải gửi kèm bản giấy theo quy ñịnh của văn bản
pháp luật có liên quan; văn bản, hồ sơ chuyên ngành theo quy ñịnh phải lưu trữ hồ sơ
bằng bản gốc.
d) Văn bản, hồ sơ có liên quan ñến nội dung quy hoạch, tài chính, tổ chức,
bộ máy, công tác cán bộ, kỷ luật, chế ñộ chính sách ñối với cán bộ, công chức,
viên chức, người lao ñộng; cấp, thu hồi giấy phép, chủ trương ñầu tư; quyết ñịnh
giao ñất, cho thuê ñất, khai thác tài nguyên khoáng sản, các loại giấy phép, các
văn bản về ñấu thầu (chỉ gửi bản giấy cho ñối tượng trực tiếp liên quan, các cá nhân,
ñơn vị phối hợp thực hiện thì gửi bản ñiện tử theo quy ñịnh).
3. Các văn bản theo danh mục nêu trên ñược gửi kèm bản giấy ñến các cơ quan,
tổ chức
a) Văn bản, hồ sơ gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quy chế làm việc
của Chính phủ.
b) Cơ quan kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; cơ quan ñăng Công báo;
ñăng trên Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật; các cơ quan, tổ chức, tổ chức, cá nhân
ngoài Hệ thống hành chính nhà nước.
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Phụ lục III
QUY TRÌNH QUẢN LÝ VĂN BẢN ðẾN, VĂN BẢN ðI TẠI
CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ðỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 18/2021/Qð-UBND
ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Bước

1

2

3

Người
thực
hiện

Trình tự thực hiện

a) Tiếp nhận văn bản ñiện tử ñến trong Hệ thống.
- ðăng ký văn bản ñiện tử ñến. Khi nhận ñược văn bản
ñiện tử, Văn thư phải xử lý ngay trong vòng 02 giờ
(theo giờ hành chính).
- Chuyển văn bản ñiện tử cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp xã.
b) Tiếp nhận văn bản ñến bằng giấy: Văn thư thực hiện
kiểm tra ñịa chỉ, phân loại sơ bộ, ñóng dấu “ðến” và ñối
chiếu văn bản ñiện tử ñến trên Hệ thống:
Văn thư
- Trường hợp văn bản ñiện tử ñến ñã ñược tiếp nhận và
xử lý. Văn thư ghi số ñến và ngày ñến trên văn bản
giấy như số ñến và ngày ñến của văn bản ñiện tử ñến
và chuyển cho ñơn vị hoặc cá nhân (chủ trì) ñã nhận
văn bản ñiện tử ñến.
- Trường hợp không có văn bản ñiện tử ñến trên Hệ
thống: Văn thư số hóa văn bản ñến (sao y văn bản giấy
sang văn bản ñiện tử theo quy ñịnh) và thực hiện ñăng
ký văn bản ñiện tử ñến như mục a.
- Cho ý kiến chỉ ñạo xử lý văn bản trên Hệ thống. ðối
với văn bản ñến liên quan ñến nhiều bộ phận hoặc
Chủ tịch
nhiều cá nhân thì cần ghi rõ bộ phận hoặc cá nhân chủ
Ủy ban
trì, bộ phận hoặc cá nhân phối hợp và thời hạn giải
nhân cấp
quyết của mỗi bộ phận, cá nhân.
xã
- Chuyển văn bản cho cán bộ, công chức, viên chức
chuyên môn giải quyết theo thẩm quyền.
- Nghiên cứu, thu thập thông tin ñể giải quyết văn
Cán bộ,
bản.
công
- Cập nhật ý kiến giải quyết văn bản ñề nghị lãnh ñạo
chức,
xem xét, quyết ñịnh.
viên
- Trường hợp cần xin ý kiến của lãnh ñạo trên Phiếu xử
chức
lý văn bản ñến: Cán bộ công chức, viên chức chuyên
chuyên
môn in Phiếu xử lý văn bản ñến kèm theo văn bản ñến
môn
bằng giấy.

Thời
gian

Sáng:
7h30;
9h30
Chiều:
13h30;
15h30

Sáng:
8h;
10h
Chiều:
14h;
16h

Theo
thời
gian
quy
ñịnh
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Bước
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Người
thực
hiện

Trình tự thực hiện

Thời
gian

- Dự thảo nội dung văn bản, trao ñổi, lấy ý kiến ñóng
góp (nếu cần), tiếp thu và hoàn thành bản thảo văn bản.
- Xác thực bằng chữ ký số chịu trách nhiệm về nội
dung và thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản.
- Chuyển Lãnh ñạo Ủy ban nhân dân cấp xã ký ban
hành văn bản.
Lãnh
- Xem xét, ký số văn bản ñiện tử
ñạo Ủy - Chuyển Văn thư làm thủ tục phát hành văn bản ñiện
Hàng
4
ban nhân tử.
ngày
dân cấp
xã
- Cấp số, thời gian ban hành văn bản
- Văn thư thực hiện in văn bản ñã ñược ký số của
người có thẩm quyền ra giấy, ñóng dấu cơ quan tạo
bản chính văn bản giấy ñể lưu tại Văn thư và hồ sơ
công việc
- Ký số của cơ quan vào văn bản ñiện tử.
- Bản gốc văn bản ñiện tử ñược lưu trên Hệ thống của
Hàng
cơ quan.
5
Văn thư
ngày
- Phát hành văn bản ñi:
+ ðối với các loại văn bản phát hành hoàn toàn theo
hình thức văn bản ñiện tử: Văn thư phát hành văn bản
ñiện tử.
+ ðối với các loại văn bản phát hành theo hình thức
văn bản ñiện tử và ñồng thời gửi kèm văn bản giấy:
Văn thư phát hành văn bản ñiện tử ñồng thời làm thủ
tục phát hành, chuyển phát văn bản ñi bằng giấy.
Ghi chú:
- ðối với văn bản ñến tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày (ñối với ngày làm việc),
sẽ ñược tính thời gian nhận là 07 giờ 30 phút ngày hôm sau (ngoại trừ văn bản
hỏa tốc).
- ðối với văn bản chuyển phát hành sau 16 giờ hàng ngày (ñối với ngày làm
việc), sẽ ñược tính thời gian nhận là 07 giờ 30 phút của ngày hôm sau và ñối với sáng
thứ Bảy, chỉ phát hành văn bản hỏa tốc. Văn bản chuyển phát hành bình thường vào
ngày thứ Bảy sẽ ñược tính vào ngày thứ Hai của tuần kế tiếp./.
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Phụ lục IV
QUY TRÌNH QUẢN LÝ VĂN BẢN ðẾN, VĂN BẢN ðI
TẠI CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC
HUYỆN, THỊ XÃ VÀ THÀNH PHỐ HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 18/2021/Qð-UBND
ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Bước

1

2

3

Người
thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời
gian

a) Tiếp nhận văn bản ñiện tử ñến trong Hệ thống.
- ðăng ký văn bản ñiện tử ñến. Khi nhận ñược văn bản
ñiện tử, Văn thư phải xử lý ngay trong vòng 2 giờ
(theo giờ hành chính).
- Chuyển văn bản ñiện tử cho Trưởng phòng/ người
ñứng ñầu ñơn vị (sau ñây gọi chung là Trưởng phòng).
Sáng:
b) Tiếp nhận văn bản ñến bằng giấy: Văn thư thực 7h30;
hiện kiểm tra ñịa chỉ, phân loại sơ bộ, ñóng dấu “ðến” 9h30
và ñối chiếu văn bản ñiện tử ñến trên Hệ thống:
Văn thư
Chiều:
- Trường hợp văn bản ñiện tử ñến ñã ñược tiếp nhận 13h30;
và xử lý. Văn thư ghi số ñến và ngày ñến trên văn bản 15h30
giấy như số ñến và ngày ñến của văn bản ñiện tử ñến
và chuyển cho ñơn vị hoặc cá nhân (chủ trì) ñã nhận
văn bản ñiện tử ñến.
- Trường hợp không có văn bản ñiện tử ñến trên Hệ
thống: Văn thư số hóa văn bản ñến (sao y văn bản giấy
sang văn bản ñiện tử theo quy ñịnh) và thực hiện ñăng
ký văn bản ñiện tử ñến như mục a.
- Cho ý kiến chỉ ñạo xử lý văn bản trên Hệ thống. ðối
với văn bản ñến liên quan ñến nhiều bộ phận hoặc Sáng:
nhiều cá nhân thì cần ghi rõ bộ phận hoặc cá nhân chủ 8h; 10h
Trưởng
trì, bộ phận hoặc cá nhân phối hợp và thời hạn giải Chiều:
phòng
quyết của mỗi bộ phận, cá nhân.
14h;
- Chuyển văn bản cho công chức, viên chức chuyên
16h
môn giải quyết theo thẩm quyền
- Nghiên cứu, thu thập thông tin ñể giải quyết văn
bản.
Công
Theo
chức, - Cập nhật ý kiến giải quyết văn bản ñề nghị lãnh ñạo
thời
viên
xem xét, quyết ñịnh.
gian
chức
- Trường hợp cần xin ý kiến của lãnh ñạo trên Phiếu
quy
chuyên xử lý văn bản ñến: Công chức, viên chức chuyên môn
ñịnh
môn
in Phiếu xử lý văn bản ñến kèm theo văn bản ñến bằng
giấy.
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Bước
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Người
thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời
gian

- Dự thảo nội dung văn bản, trao ñổi, lấy ý kiến ñóng
góp (nếu cần), tiếp thu và hoàn thành bản thảo văn
bản.
- Xác thực bằng chữ ký số chịu trách nhiệm về nội
dung và thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản.
- Chuyển Lãnh ñạo phòng ký ban hành văn bản.
- Xem xét, ký số văn bản ñiện tử.
Lãnh ñạo
Hàng
4
- Chuyển Văn thư làm thủ tục phát hành văn bản ñiện
phòng
ngày
tử.
- Cấp số, thời gian ban hành văn bản.
- Văn thư thực hiện in văn bản ñã ñược ký số của
người có thẩm quyền ra giấy, ñóng dấu cơ quan tạo
bản chính văn bản giấy ñể lưu tại Văn thư và hồ sơ
công việc.
- Ký số của cơ quan vào văn bản ñiện tử.
- Bản gốc văn bản ñiện tử ñược lưu trên Hệ thống của
Hàng
cơ quan.
5
Văn thư
ngày
- Phát hành văn bản ñi:
+ ðối với các loại văn bản phát hành hoàn toàn theo
hình thức văn bản ñiện tử: Văn thư phát hành văn bản
ñiện tử.
+ ðối với các loại văn bản phát hành theo hình thức
văn bản ñiện tử và ñồng thời gửi kèm văn bản giấy:
Văn thư phát hành văn bản ñiện tử ñồng thời làm thủ
tục phát hành, chuyển phát văn bản ñi bằng giấy.
Ghi chú:
- ðối với văn bản ñến tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày (ñối với ngày làm việc),
sẽ ñược tính thời gian nhận là 07 giờ 30 phút ngày hôm sau (ngoại trừ văn bản hỏa tốc).
- ðối với văn bản chuyển phát hành sau 16 giờ hàng ngày (ñối với ngày làm
việc), sẽ ñược tính thời gian nhận là 07 giờ 30 phút của ngày hôm sau và ñối với sáng
thứ Bảy, chỉ phát hành văn bản hỏa tốc. Văn bản chuyển phát hành bình thường vào
ngày thứ Bảy sẽ ñược tính vào ngày thứ Hai của tuần kế tiếp./.
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Phụ lục V
QUY TRÌNH QUẢN LÝ VĂN BẢN ðẾN, VĂN BẢN ðI
TẠI VĂN PHÒNG HỘI ðỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC
HUYỆN, THỊ XÃ VÀ THÀNH PHỐ HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 18/2021/Qð-UBND
ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Bước

1

2

3

Người
thực hiện

Trình tự thực hiện

a) Tiếp nhận văn bản ñiện tử ñến trong Hệ thống.
- ðăng ký văn bản ñiện tử ñến. Khi nhận ñược văn bản
ñiện tử, Văn thư phải xử lý ngay trong vòng 02 giờ
(theo giờ hành chính).
- Chuyển văn bản ñiện tử cho Chánh Văn phòng Hội
ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện (gọi tắt là
Chánh Văn phòng)
b) Tiếp nhận văn bản ñến bằng giấy: Văn thư thực
hiện kiểm tra ñịa chỉ, phân loại sơ bộ, ñóng dấu “ðến”
Văn thư và ñối chiếu văn bản ñiện tử ñến trên Hệ thống:
- Trường hợp văn bản ñiện tử ñến ñã ñược tiếp nhận
và xử lý. Văn thư ghi số ñến và ngày ñến trên văn bản
giấy như số ñến và ngày ñến của văn bản ñiện tử ñến
và chuyển cho ñơn vị hoặc cá nhân (chủ trì) ñã nhận
văn bản ñiện tử ñến.
- Trường hợp không có văn bản ñiện tử ñến trên Hệ
thống: Văn thư số hóa văn bản ñến (sao y văn bản giấy
sang văn bản ñiện tử theo quy ñịnh) và thực hiện ñăng
ký văn bản ñiện tử ñến như mục a.
- Cho ý kiến chỉ ñạo xử lý văn bản trên Hệ thống. ðối
với văn bản ñến liên quan ñến nhiều bộ phận hoặc
Chánh
nhiều cá nhân thì cần ghi rõ bộ phận hoặc cá nhân chủ
Văn
trì, bộ phận hoặc cá nhân phối hợp và thời hạn giải
phòng
quyết của mỗi bộ phận, cá nhân.
- Chuyển văn bản cho công chức, viên chức chuyên môn.
- Nghiên cứu, thu thập thông tin ñể giải quyết văn bản.
- Cập nhật ý kiến giải quyết văn bản ñề nghị lãnh
Công
ñạo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết ñịnh.
chức,
- Trường hợp cần xin ý kiến của lãnh ñạo trên Phiếu
viên
xử lý văn bản ñến: Công chức, viên chức chuyên môn
chức
in Phiếu xử lý văn bản ñến kèm theo văn bản ñến bằng
chuyên
giấy.
môn
- Dự thảo nội dung văn bản, trao ñổi, lấy ý kiến ñóng
góp (nếu cần), tiếp thu và hoàn thành bản thảo văn bản.

Thời
gian

Sáng:
7h30;
9h30
Chiều:
13h30;
15h30

Sáng:
8h; 10h
Chiều:
14h;
16h

Theo
thời
gian
quy
ñịnh
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Bước
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Người
thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời
gian

- Xác thực bằng chữ ký số chịu trách nhiệm về nội
dung, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.
- Chuyển Chánh Văn phòng xem xét về nội dung trước
khi trình ký.
- ðối với văn bản Ủy ban nhân dân cấp huyện ký ban
hành: Chánh Văn phòng xem xét về nội dung (xác
thực bằng chữ ký số) và chuyển Lãnh ñạo Ủy ban
Chánh
nhân dân cấp huyện ký ban hành văn bản.
Hàng
4
Văn
- ðối với văn bản ký thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân ngày
phòng
dân cấp huyện: Chánh Văn phòng xác thực bằng chữ
ký số ban hành văn bản và chuyển Văn thư làm thủ tục
phát hành văn bản ñiện tử.
Lãnh ñạo - Xem xét, ký số văn bản ñiện tử.
Ủy ban - Chuyển Văn thư làm thủ tục phát hành văn bản ñiện Hàng
5
ngày
nhân dân tử.
cấp huyện
- Cấp số, thời gian ban hành văn bản.
- Văn thư thực hiện in văn bản ñã ñược ký số của
người có thẩm quyền ra giấy, ñóng dấu cơ quan tạo
bản chính văn bản giấy ñể lưu tại Văn thư và hồ sơ
công việc.
- Ký số của cơ quan vào văn bản ñiện tử.
- Bản gốc văn bản ñiện tử ñược lưu trên Hệ thống của
cơ quan.
Hàng
6
Văn thư
- Phát hành văn bản ñi:
ngày
+ ðối với các loại văn bản phát hành hoàn toàn theo
hình thức văn bản ñiện tử: Văn thư phát hành văn bản
ñiện tử.
+ ðối với các loại văn bản phát hành theo hình thức
văn bản ñiện tử và ñồng thời gửi kèm văn bản giấy:
Văn thư phát hành văn bản ñiện tử ñồng thời làm thủ
tục phát hành, chuyển phát văn bản ñi bằng giấy.
Ghi chú:
- ðối với văn bản ñến tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày (ñối với ngày làm việc),
sẽ ñược tính thời gian nhận là 07 giờ 30 phút ngày hôm sau (ngoại trừ văn bản
hỏa tốc).
- ðối với văn bản chuyển phát hành sau 16 giờ hàng ngày (ñối với ngày làm
việc), sẽ ñược tính thời gian nhận là 07 giờ 30 phút của ngày hôm sau và ñối với sáng
thứ Bảy, chỉ phát hành văn bản hỏa tốc. Văn bản chuyển phát hành bình thường vào
ngày thứ Bảy sẽ ñược tính vào ngày thứ Hai của tuần kế tiếp./.
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Phụ lục VI
QUY TRÌNH QUẢN LÝ VĂN BẢN ðẾN, VĂN BẢN ðI
TẠI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TRÊN ðỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 18/2021/Qð-UBND
ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
1. Quản lý văn bản ñến và ñi tại các Sở
Người
Thời
Bước
thực
Trình tự thực hiện
gian
hiện
a) Tiếp nhận văn bản ñiện tử ñến trong Hệ thống.
- ðăng ký văn bản ñiện tử ñến. Khi nhận ñược văn
bản ñiện tử, Văn thư phải xử lý ngay trong vòng 2 giờ
(theo giờ hành chính).
- Chuyển văn bản ñiện tử cho Giám ñốc Sở.
b) Tiếp nhận văn bản ñến bằng giấy: Văn thư thực Sáng:
hiện kiểm tra ñịa chỉ, phân loại sơ bộ, ñóng dấu “ðến” 7h30;
9h30
và ñối chiếu văn bản ñiện tử ñến trên Hệ thống:
1
Văn thư - Trường hợp văn bản ñiện tử ñến ñã ñược tiếp nhận Chiều:
và xử lý. Văn thư ghi số ñến và ngày ñến trên văn bản 13h30;
giấy như số ñến và ngày ñến của văn bản ñiện tử ñến 15h30
và chuyển cho ñơn vị hoặc cá nhân (chủ trì) ñã nhận
văn bản ñiện tử ñến.
- Trường hợp không có văn bản ñiện tử ñến trên Hệ
thống: Văn thư số hóa văn bản ñến (sao y văn bản giấy
sang văn bản ñiện tử theo quy ñịnh) và thực hiện ñăng
ký văn bản ñiện tử ñến như mục a.

2

Giám
ñốc Sở

3

Trưởng
phòng/
Trưởng
ban/Chi
cục
trưởng

- Cho ý kiến chỉ ñạo giải quyết văn bản ñiện tử. ðối
với văn bản ñến liên quan ñến nhiều ñơn vị hoặc
nhiều cá nhân thì cần ghi rõ ñơn vị hoặc cá nhân chủ
trì, ñơn vị hoặc cá nhân phối hợp và thời hạn giải
quyết của mỗi ñơn vị, cá nhân.
- Chuyển văn bản ñiện tử cho Phòng/Ban/Chi cục giải
quyết.
- Tiếp nhận văn bản ñiện tử và xem xét xử lý.
- Trưởng phòng chuyển văn bản ñiện tử cho công
chức chuyên môn giải quyết theo thẩm quyền.
- Trưởng ban/Chi cục trưởng chuyển văn bản ñiện tử
cho Trưởng phòng thuộc Ban/Chi cục ñể phân công
chức, viên chức chuyên môn giải quyết theo thẩm
quyền.

Sáng:
8h; 10h
Chiều:
14h; 16h

Sáng:
8h; 10h
Chiều:
14h; 16h
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Bước

Người
thực
hiện

4

Công
chức,
viên
chức
chuyên
môn

5

Trưởng
phòng/
Trưởng
ban/Chi
cục
trưởng

6

7

Trình tự thực hiện
- Nghiên cứu, thu thập thông tin ñể giải quyết văn
bản.
- Cập nhật ý kiến giải quyết văn bản ñề nghị lãnh ñạo
xem xét, quyết ñịnh.
- Trường hợp cần xin ý kiến của lãnh ñạo trên Phiếu
xử lý văn bản ñến: Công chức, viên chức chuyên môn
in Phiếu xử lý văn bản ñến kèm theo văn bản ñến
bằng giấy.
- Dự thảo nội dung văn bản, trao ñổi, lấy ý kiến ñóng
góp (nếu cần), tiếp thu và hoàn thành bản thảo văn
bản.
- Chuyển Trưởng phòng/Trưởng ban/Chi cục trưởng
xem xét duyệt nội dung và thể thức, kỹ thuật trình bày
văn bản.
- Xem xét, duyệt nội dung và thể thức, kỹ thuật trình bày
văn bản ñiện tử (xác thực bằng chữ ký số).
- Chuyển Lãnh ñạo Sở ký ban hành văn bản.

- Xem xét, ký số văn bản ñiện tử.
Lãnh ñạo
- Chuyển Văn thư làm thủ tục phát hành văn bản ñiện
Sở
tử.
- Cấp số, thời gian ban hành văn bản.
- Văn thư thực hiện in văn bản ñã ñược ký số của
người có thẩm quyền ra giấy, ñóng dấu cơ quan tạo
bản chính văn bản giấy ñể lưu tại Văn thư và hồ sơ
công việc.
- Ký số của cơ quan vào văn bản ñiện tử.
- Bản gốc văn bản ñiện tử ñược lưu trên Hệ thống của
cơ quan.
Văn thư
- Phát hành văn bản ñi:
+ ðối với các loại văn bản phát hành hoàn toàn theo
hình thức văn bản ñiện tử: Văn thư phát hành văn bản
ñiện tử.
+ ðối với các loại văn bản phát hành theo hình thức
văn bản ñiện tử và ñồng thời gửi kèm văn bản giấy:
Văn thư phát hành văn bản ñiện tử ñồng thời làm thủ
tục phát hành, chuyển phát văn bản ñi bằng giấy.

Thời
gian

Theo
thời
gian
quy
ñịnh

Hàng
ngày

Hàng
ngày

Hàng
ngày
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2. Quản lý văn bản ñến và ñi tại các Ban/Chi cục trực thuộc Sở
Người
Bước
thực
Trình tự thực hiện
hiện
a) Tiếp nhận văn bản ñiện tử ñến trong Hệ thống.
- ðăng ký văn bản ñiện tử ñến. Khi nhận ñược văn
bản ñiện tử, Văn thư phải xử lý ngay trong vòng 02
giờ (theo giờ hành chính).
- Chuyển văn bản ñiện tử cho Trưởng ban/Chi cục
trưởng.
b) Tiếp nhận văn bản ñến bằng giấy: Văn thư thực
hiện kiểm tra ñịa chỉ, phân loại sơ bộ, ñóng dấu
“ðến” và ñối chiếu văn bản ñiện tử ñến trên Hệ
1
Văn thư thống:
- Trường hợp văn bản ñiện tử ñến ñã ñược tiếp nhận
và xử lý. Văn thư, ghi số ñến và ngày ñến trên văn
bản giấy như số ñến và ngày ñến của văn bản ñiện tử
ñến và chuyển cho ñơn vị hoặc cá nhân (chủ trì) ñã
nhận văn bản ñiện tử ñến.
- Trường hợp không có văn bản ñiện tử ñến trên Hệ
thống: Văn thư số hóa văn bản ñến (sao y văn bản
giấy sang văn bản ñiện tử theo quy ñịnh) và thực hiện
ñăng ký văn bản ñiện tử ñến như mục a.
- Cho ý kiến chỉ ñạo giải quyết văn bản ñiện tử. ðối
với văn bản ñến liên quan ñến nhiều ñơn vị hoặc
Trưởng
nhiều cá nhân thì cần ghi rõ ñơn vị hoặc cá nhân chủ
ban/Chi
trì, ñơn vị hoặc cá nhân phối hợp và thời hạn giải
2
cục
quyết của mỗi ñơn vị, cá nhân.
trưởng
- Chuyển văn bản ñiện tử cho phòng chuyên môn
giải quyết.
Trưởng - Tiếp nhận văn bản ñiện tử và xem xét xử lý.
phòng - Chuyển văn bản ñiện tử cho công chức, viên chức
3
thuộc
chuyên môn giải quyết theo thẩm quyền.
Ban/Chi
cục
- Nghiên cứu, thu thập thông tin ñể giải quyết văn bản.
Công
- Cập nhật ý kiến giải quyết văn bản ñề nghị lãnh
chức,
ñạo xem xét, quyết ñịnh.
viên
4
- Trường hợp cần xin ý kiến của lãnh ñạo trên Phiếu
chức
chuyên xử lý văn bản ñến: Công chức, viên chức chuyên
môn in Phiếu xử lý văn bản ñến kèm theo văn bản
môn
ñến bằng giấy.

31

Thời
gian

Sáng:
7h30;
9h30
Chiều:
13h30;
15h30

Sáng: 8h;
10h
Chiều:
14h; 16h

Sáng: 8h;
10h
Chiều:
14h; 16h

Theo
thời gian
quy ñịnh
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Bước
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Người
thực
hiện

Trình tự thực hiện
- Dự thảo nội dung văn bản, trao ñổi, lấy ý kiến ñóng
góp (nếu cần), tiếp thu và hoàn thành bản thảo văn
bản.
- Chuyển Trưởng phòng thuộc Ban/Chi cục xem xét
duyệt nội dung và thể thức, kỹ thuật trình bày văn
bản.
- Xem xét, duyệt nội dung và thể thức, kỹ thuật trình
bày văn bản ñiện tử (xác thực bằng chữ ký số).
- Chuyển Lãnh ñạo Ban/Chi cục ký ban hành văn
bản.

Thời
gian

Trưởng
phòng
Hàng
5
thuộc
ngày
Ban/Chi
cục
Lãnh ñạo - Xem xét, ký số văn bản ñiện tử.
Hàng
6
Ban/Chi - Chuyển Văn thư làm thủ tục phát hành văn bản
ngày
cục
ñiện tử.
- Cấp số, thời gian ban hành văn bản.
- Văn thư thực hiện in văn bản ñã ñược ký số của
người có thẩm quyền ra giấy, ñóng dấu cơ quan tạo
bản chính văn bản giấy ñể lưu tại Văn thư và hồ sơ
công việc.
- Ký số của cơ quan vào văn bản ñiện tử.
- Bản gốc văn bản ñiện tử ñược lưu trên Hệ thống
của cơ quan
Hàng
7
Văn thư
ngày
- Phát hành văn bản ñi:
+ ðối với các loại văn bản phát hành hoàn toàn theo
hình thức văn bản ñiện tử: Văn thư phát hành văn
bản ñiện tử.
+ ðối với các loại văn bản phát hành theo hình thức
văn bản ñiện tử và ñồng thời gửi kèm văn bản giấy:
Văn thư phát hành văn bản ñiện tử ñồng thời làm
thủ tục phát hành, chuyển phát văn bản ñi bằng giấy.
Ghi chú:
- ðối với văn bản ñến tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày (ñối với ngày làm việc),
sẽ ñược tính thời gian nhận là 07 giờ 30 phút ngày hôm sau (ngoại trừ văn bản
hỏa tốc).
- ðối với văn bản chuyển phát hành sau 16 giờ hàng ngày (ñối với ngày làm
việc), sẽ ñược tính thời gian nhận là 07 giờ 30 phút của ngày hôm sau và ñối với sáng
thứ Bảy, chỉ phát hành văn bản hỏa tốc. Văn bản chuyển phát hành bình thường vào
ngày thứ Bảy sẽ ñược tính vào ngày thứ Hai của tuần kế tiếp./.
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Phụ lục VII
QUY TRÌNH QUẢN LÝ VĂN BẢN ðẾN, VĂN BẢN ðI
TẠI VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 18/2021/Qð-UBND
ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
1. Quản lý văn bản ñến và ñi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân
dân tỉnh
Người
Thời
Bước
Trình tự thực hiện
thực hiện
gian
a) Tiếp nhận văn bản ñiện tử ñến trong Hệ thống.
- ðăng ký văn bản ñiện tử ñến. Khi nhận ñược văn bản
ñiện tử, Văn thư phải xử lý ngay trong vòng 02 giờ
(theo giờ hành chính).
- Chuyển văn bản ñiện tử cho Chánh Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh (gọi tắt là Chánh Văn phòng).
b) Tiếp nhận văn bản ñến bằng giấy: Văn thư thực
hiện kiểm tra ñịa chỉ, phân loại sơ bộ, ñóng dấu “ðến”
Thường
và ñối chiếu văn bản ñiện tử ñến trên Hệ thống:
xuyên
1
Văn thư
- Trường hợp văn bản ñiện tử ñến ñã ñược tiếp nhận
và xử lý. Văn thư ghi số ñến và ngày ñến trên văn bản
giấy như số ñến và ngày ñến của văn bản ñiện tử ñến
và chuyển cho ñơn vị hoặc cá nhân (chủ trì) ñã nhận
văn bản ñiện tử ñến.
- Trường hợp không có văn bản ñiện tử ñến trên Hệ
thống: Văn thư số hóa văn bản ñến (sao y văn bản giấy
sang văn bản ñiện tử theo quy ñịnh) và thực hiện ñăng
ký văn bản ñiện tử ñến như mục a.
- Cho ý kiến chỉ ñạo xử lý văn bản trên Hệ thống. ðối
Sáng:
với văn bản ñến liên quan ñến nhiều bộ phận hoặc nhiều
8h; 10h
Chánh
cá nhân thì cần ghi rõ bộ phận hoặc cá nhân chủ trì, bộ
2
Văn
Chiều:
phận hoặc cá nhân phối hợp và thời hạn giải quyết của
phòng
14h;
mỗi bộ phận, cá nhân.
16h
- Chuyển văn bản cho công chức, viên chức chuyên môn.
- Nghiên cứu, thu thập thông tin ñể giải quyết văn bản.
- Cập nhật ý kiến ñề xuất giải quyết văn bản ñề nghị
Công
Lãnh ñạo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh; Theo
chức,
ñồng thời gửi Lãnh ñạo Văn phòng phụ trách ñể biết,
thời
viên
3
theo dõi.
gian
chức
- Trường hợp cần xin ý kiến của lãnh ñạo trên Phiếu
quy
chuyên
xử lý văn bản ñến: Công chức, viên chức chuyên môn
ñịnh
môn
in Phiếu xử lý văn bản ñến kèm theo văn bản ñến bằng
giấy.
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Bước

Người
thực hiện

4

Lãnh
ñạo Văn
phòng

5

Lãnh ñạo
Ủy ban
nhân dân
tỉnh/Lãnh
ñạo Văn
phòng

6

Văn thư

Trình tự thực hiện
- Sau khi có ý kiến của Lãnh ñạo Ủy ban nhân dân
tỉnh, dự thảo nội dung văn bản, trao ñổi, lấy ý kiến
ñóng góp (nếu cần), tiếp thu và hoàn thành bản thảo
văn bản.
- Xác thực bằng chữ ký số chịu trách nhiệm về nội
dung và thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản.
- Chuyển Lãnh ñạo Văn phòng xem xét về nội dung
trước khi trình ký.
- ðối với văn bản trình Lãnh ñạo Ủy ban nhân dân tỉnh
ký ban hành: Lãnh ñạo Văn phòng xem xét về nội
dung, xác thực bằng chữ ký số và chuyển Lãnh ñạo
Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành văn bản.
- ðối với văn bản ký thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh:
Lãnh ñạo Văn phòng xác thực bằng chữ ký số ban
hành văn bản và chuyển cho Văn thư làm thủ tục phát
hành văn bản ñiện tử.
- Xem xét, ký số văn bản ñiện tử.
- ðối với Lãnh ñạo Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện
xác thực ký số trên văn bản ñiện tử (trực tiếp thực hiện
hoặc ủy quyền).
- Chuyển cho Văn thư làm thủ tục phát hành văn bản
ñiện tử.
- Cấp số, thời gian ban hành văn bản.
- Văn thư thực hiện in văn bản ñã ñược ký số của
người có thẩm quyền ra giấy, ñóng dấu cơ quan tạo
bản chính văn bản giấy ñể lưu tại Văn thư và hồ sơ
công việc.
- Ký số của cơ quan vào văn bản ñiện tử.
- Bản gốc văn bản ñiện tử ñược lưu trên Hệ thống của
cơ quan.
- Phát hành văn bản ñi:
+ ðối với các loại văn bản phát hành hoàn toàn theo
hình thức văn bản ñiện tử: Văn thư phát hành văn bản
ñiện tử.
+ ðối với các loại văn bản phát hành theo hình thức
văn bản ñiện tử và ñồng thời gửi kèm văn bản giấy:
Văn thư phát hành văn bản ñiện tử ñồng thời làm thủ
tục phát hành, chuyển phát văn bản ñi bằng giấy.

Thời
gian

Hàng
ngày

Hàng
ngày

Hàng
ngày
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2. Quản lý văn bản ñến và ñi thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thực hiện theo Quy trình quản lý văn bản ñến, văn bản ñi tại các sở, ban ngành
trên ñịa bàn tỉnh Thừa thiên Huế tại Phụ lục VI Quy ñịnh này.
Ghi chú:
- ðối với văn bản ñến tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày (ñối với ngày làm việc),
sẽ ñược tính thời gian nhận là 07 giờ 30 phút ngày hôm sau (ngoại trừ văn bản
hỏa tốc).
- ðối với văn bản chuyển phát hành sau 16 giờ hàng ngày (ñối với ngày làm
việc), sẽ ñược tính thời gian nhận là 07 giờ 30 phút của ngày hôm sau và ñối với sáng
thứ Bảy, chỉ phát hành văn bản hỏa tốc. Văn bản chuyển phát hành bình thường vào
ngày thứ Bảy sẽ ñược tính vào ngày thứ Hai của tuần kế tiếp./.
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Phụ lục VIII
MẪU DANH MỤC HỒ SƠ
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 18/2021/Qð-UBND
ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC HỒ SƠ
Năm ...
(Kèm theo Quyết ñịnh số……/Qð-…… ngày .. tháng … năm….của ......)
Số và ký
hiệu hồ
sơ
(1)

Tên ñề mục và tiêu ñề hồ sơ

(2)
I. VĂN PHÒNG
1. Công tác tổng hợp
Hồ sơ hội nghị tổng kết năm của ngành,
01.TH
cơ quan
Hồ sơ hội nghị sơ kết công tác của
02.TH
ngành, cơ quan
Tập lưu chương trình, kế hoạch, báo cáo
03.TH công tác hàng năm của cơ quan và các
ñơn vị trực thuộc
Tập lưu chương trình, kế hoạch, báo cáo
04.TH công tác quý, 6 tháng, 9 tháng của cơ
quan và các ñơn vị trực thuộc
Tập lưu chương trình, kế hoạch, báo cáo
05.TH công tác tháng, tuần của cơ quan và các
ñơn vị trực thuộc
Hồ sơ ứng dụng ISO của ngành, cơ
06.TH
quan
Tập thông báo ý kiến, kết luận cuộc
07.TH
họp
Tập công văn trao ñổi về những vấn ñề
08.TH
chung
2. Công tác tổ chức, cán bộ
Hồ sơ về việc thành lập, ñổi tên, thay ñổi
09.TCCB chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ
quan và các ñơn vị trực thuộc
Kế hoạch, báo cáo công tác tổ chức, cán
10.TCCB
bộ hàng năm của cơ quan

Thời hạn
bảo quản
(3)

Vĩnh viễn
5 năm
Vĩnh viễn
20 năm

10 năm
Vĩnh viễn
10 năm
10 năm

Vĩnh viễn
Vĩnh viễn

Người
lập hồ
sơ
(4)

Nguyễn
Văn A

Ghi
chú
(5)
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Số và ký
hiệu hồ
sơ
(1)
11.TCCB
12.TCCB
13.TCCB
14.TCCB
15.TCCB
16.TCCB
17.TCCB
18.TCCB
19.TCCB
20.TCCB
21.TCCB
22.TCCB
23.TCCB

24.VP
25.VP
26.VP
27.VP
28.VP
29.VP
30.VP
31.VP
32.VP

Tên ñề mục và tiêu ñề hồ sơ
(2)
Hồ sơ xây dựng ñề án tổ chức của
ngành, cơ quan
Hồ sơ quy hoạch cán bộ
Hồ sơ ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Hồ sơ về việc bổ nhiệm cán bộ
Hồ sơ về việc ñiều ñộng, luân chuyển
cán bộ
Hồ sơ về việc kỷ luật cán bộ
Hồ sơ giải quyết chế ñộ (hưu trí, tử tuất,
tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp, bảo
hiểm xã hội…)
Hồ sơ gốc cán bộ công chức, viên chức
Sổ, phiếu quản lý hồ sơ cán bộ
Kế hoạch, báo cáo công tác ñào tạo, bồi
dưỡng cán bộ của ngành, cơ quan
Hồ sơ tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ
Hồ sơ về công tác bảo vệ chính trị nội bộ
Công văn trao ñổi về công tác tổ chức,
cán bộ
3. Công tác văn phòng
Hồ sơ xây dựng, ban hành chế ñộ, quy
ñịnh về tài chính, kế toán
Hồ sơ về nâng lương của các bộ công
chức, viên chức
Hồ sơ về thi ñua khen thưởng cho tập
thể, cá nhân
Quy chế làm việc, quy ñịnh dân chủ,
phòng chống tham nhũng
Hồ sơ theo dõi công tác phòng cháy
chữa cháy
Tập lưu, sổ ñăng ký văn bản ñi ñối với
quyết ñịnh, quy ñịnh, Quy ñịnh, hướng dẫn
Tập lưu, sổ ñăng ký văn bản ñi ñối với
các loại văn bản khác
Hồ sơ xây dựng, ban hành ñịnh, hướng
dẫn công tác hành chính, văn thư, lưu trữ
Kế hoạch, báo cáo công tác hành chính,
văn thư, lưu trữ hàng năm, nhiều năm

Thời hạn
bảo quản
(3)
Vĩnh viễn
20 năm
10 năm
70 năm
70 năm
70 năm
70 năm
Vĩnh viễn
70 năm
Vĩnh viễn
10 năm
20 năm
10 năm

20 năm
20 năm
10 năm
Vĩnh viễn
10 năm
Vĩnh viễn
50 năm
Vĩnh viễn
Vĩnh viễn

37

Người
lập hồ
sơ
(4)

Ghi
chú
(5)
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Số và ký
hiệu hồ
sơ
(1)
33.VP
34.VP
35.VP
36.VP
37.VP
38.VP
39.VP
40.VP
41.VP
42.VP
43.VP
…

Tên ñề mục và tiêu ñề hồ sơ

Thời hạn
bảo quản

(2)
(3)
Kế hoạch, báo cáo công tác hành chính,
10 năm
văn thư, lưu trữ quý, tháng
Hồ sơ về lập, ban hành Danh mục bí mật
Vĩnh viễn
nhà nước của ngành, cơ quan
Báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài
20 năm
liệu lưu trữ
Hồ sơ tổ chức thực hiện các hoạt ñộng
nghiệp vụ lưu trữ (thu thập, bảo quản, 20 năm
chỉnh lý, khai thác sử dụng…)
Hồ sơ quản lý tài sản của cơ quan
20 năm
Hồ sơ về công tác quốc phòng toàn dân,
10 năm
dân quân tự vệ của cơ quan
Hồ sơ về phòng chống cháy, nổ, thiên
10 năm
tai… của cơ quan
Kế hoạch, Báo cáo công tác tài chính, kế
Vĩnh viễn
toán hàng năm
Kế hoạch, Báo cáo công tác tài chính, kế
20 năm
toán 6 tháng, 9 tháng
Kế hoạch, Báo cáo công tác tài chính, kế
5 năm
toán quý, tháng
Công văn trao ñổi về công tác văn phòng 10 năm
...
…
II. PHÒNG…

Người
lập hồ
sơ
(4)

Ghi
chú
(5)

Bản Danh mục hồ sơ này có …(1)…. hồ sơ, bao gồm:
……(2)………hồ sơ bảo quản vĩnh viễn;
……(2)…... hồ sơ bảo quản có thời hạn.
Hướng dẫn sử dụng:
Cột 1: Ghi số và ký hiệu của hồ sơ gồm số thứ tự (ñược ñánh bằng chữ số Ả Rập)
và ký hiệu (bằng các chữ viết tắt) của ñề mục lớn.
Cột 2: Ghi số thứ tự và tên ñề mục lớn, ñề mục nhỏ; tiêu ñề hồ sơ.
Cột 3: Ghi thời hạn bảo quản của hồ sơ: Vĩnh viễn hoặc thời hạn bằng số năm
cụ thể.
Cột 4: Ghi tên cá nhân chịu trách nhiệm lập hồ sơ.
Cột 5: Ghi những thông tin ñặc biệt về thời hạn bảo quản, về người lập hồ sơ,
hồ sơ chuyển từ năm trước sang, hồ sơ loại mật v.v....
(1) Ghi tổng số hồ sơ có trong Danh mục.
(2) Ghi số lượng hồ sơ bảo quản vĩnh viễn, số lượng hồ sơ bảo quản có thời
hạn trong Danh mục./.
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 618/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 3 năm 2021

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc bãi bỏ Quyết ñịnh số 1532/Qð-UBND ngày 04/7/2008 của UBND tỉnh
về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác cần chuyển ñổi theo ñịnh kỳ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và
Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;
Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2019/Nð-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ
về quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;
Theo ñề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Công văn số 178/TTr-PCTN ngày 04
tháng 3 năm 2021.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Bãi bỏ Quyết ñịnh số 1532/Qð-UBND ngày 04/7/2008 của UBND tỉnh
về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác cần chuyển ñổi theo ñịnh kỳ.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở, Ban,
ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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QUYẾT ðỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Giám ñốc Sở Y tế
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị ñịnh số 138/2020/Nð-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ
quy ñịnh về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Thông báo số 53-TB/TU ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm cán bộ;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 354/TTr-SNV ngày 24
tháng 3 năm 2021.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Quý, Chánh Văn phòng Sở Y tế, giữ chức
vụ Phó Giám ñốc Sở Y tế.
Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2021 ñến ngày 31
tháng 3 năm 2026.
Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.
ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám
ñốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và ông Hoàng Trọng Quý chịu trách
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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QUYẾT ðỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị ñịnh số 138/2020/Nð-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ
quy ñịnh về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Thông báo số 54-TB/TU ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm cán bộ;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 354/TTr-SNV ngày 24
tháng 3 năm 2021.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Bổ nhiệm ông Phan Quốc Sơn, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và ðầu tư,
giữ chức vụ Phó Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư.
Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2021 ñến ngày 31
tháng 3 năm 2026.
Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.
ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc
Sở Kế hoạch và ðầu tư, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và ông Phan Quốc Sơn
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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CHỈ THỊ
Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước
về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện
ñã ñược triển khai khá tốt trên ñịa bàn tỉnh; tạo ñiều kiện ñể các hội, quỹ xã hội, quỹ
từ thiện trên ñịa bàn tỉnh hoạt ñộng ñúng tôn chỉ, mục ñích, ñúng quy ñịnh của pháp luật,
phát huy ñược vai trò tập hợp, ñoàn kết và bảo vệ quyền, lợi ích chính ñáng, hợp pháp
của hội viên, góp phần không nhỏ vào sự phát triển an sinh - xã hội của tỉnh nhà.
Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện vẫn còn bộc lộ
một số tồn tại: Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật ñối với các hội,
quỹ trên ñịa bàn tỉnh chưa thường xuyên; Công tác tập huấn, bồi dưỡng cho người
làm công tác hội và những người làm công tác quản lý nhà nước về hội trên ñịa bàn
tỉnh thiếu thường xuyên; Việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác
tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về hội, quỹ cần tiếp tục ñược
chú trọng, rà soát và hoàn thiện.
ðể góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về hội,
quỹ xã hội, quỹ từ thiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân
dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tập trung chỉ ñạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả
các nhiệm vụ, giải pháp sau:
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ trong phạm vi ñịa phương
theo ñúng thẩm quyền quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 45/2010/Nð-CP ngày 21/4/2010 của
Chính phủ quy ñịnh về tổ chức, hoạt ñộng và quản lý hội; Nghị ñịnh số 33/2012/Nð-CP
ngày 13/4/2012 về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 45/2010/Nð-CP
ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy ñịnh về tổ chức, hoạt ñộng và quản lý hội; Thông
tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy ñịnh chi tiết thi hành
Nghị ñịnh số 45/2010/Nð-CP và Nghị ñịnh số 33/2012/Nð-CP về sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều của Nghị ñịnh số 45/2010/Nð-CP; Nghị ñịnh số 93/2019/Nð-CP ngày
25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt ñộng của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và
Thông tư số 4/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ Nội vụ quy ñịnh chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số ñiều Nghị ñịnh số 93/2019/Nð-CP ngày 25/11/2019 của
Chính phủ về tổ chức, hoạt ñộng của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
- Rà soát lại các hội có tính chất ñặc thù ñảm bảo theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh
số 68/2010/Qð-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc
quy ñịnh hội có tính chất ñặc thù.
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- Triển khai, thực hiện nghiêm các văn bản của ðảng về công tác hội, quỹ: Kết
luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng; Thông báo
số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương ðảng về tiếp tục thực
hiện Kết luận số 102-KL/TW; Kết luận số 58-KL/TW ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư
về ñộ tuổi tham gia công tác hội; Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW ngày 13/4/2020 của
Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Kết luận số 58-KL/TW ngày 12/9/2019
của Ban Bí thư về ñộ tuổi tham gia công tác hội.
- Xây dựng ðề án sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức hội quần chúng ñược ðảng
và Nhà nước giao nhiệm vụ; thực hiện khoán kinh phí theo lộ trình từ năm 2022; quy
ñịnh cụ thể cơ chế hỗ trợ ñối với hội, quỹ có phạm vi hoạt ñộng ở ñịa phương phù
hợp với quy ñịnh.
- Triển khai các văn bản pháp luật liên quan ñến hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
pháp luật, ñiều lệ ñối với các hội, quỹ, ñảm bảo các hội, quỹ hoạt ñộng ñúng tôn chỉ,
mục ñích; ñối với các hội, quỹ không thực hiện ñúng ðiều lệ và quy ñịnh của pháp
luật thì áp dụng chế tài phù hợp.
- Tăng cường quản lý việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; việc tiếp nhận dự
án viện trợ từ nước ngoài của các tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; phòng chống
rửa tiền, tài trợ khủng bố, ñảm bảo an ninh trật tự ñối với các hội, quỹ trên ñịa bàn.
2. Các Sở, Ban, ngành, cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành
phố Huế phối hợp với Sở Nội vụ trong công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội,
quỹ từ thiện. Chủ ñộng thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý, nâng cao
hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
3. Tổ chức thực hiện
- Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai nghiêm túc Chỉ thị này; ñịnh kỳ báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 01/11 hàng năm.
- Sở Nội vụ theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, ñịnh kỳ
hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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