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1. MỤC ĐÍCH 

Công tác Văn thƣ - lƣu trữ của cơ quan đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống 

quản lý Nhà nƣớc, đảm bảo việc cung cấp và xem xét giải quyết một cách kịp thời, đầy 

đủ, chính xác, bảo mật và an toàn những thông tin cần thiết phục vụ nhiệm vụ quản lý 

Nhà nƣớc của cơ quan, góp phần giải quyết công việc trong cơ quan đƣợc nhanh chóng 

và góp phần cải cách thủ tục hành chính của cơ quan. 

2. PHẠM VI 

Quy trình này đƣợc áp dụng đối với việc xử lý văn bản đi đến của đơn vị 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Nghị đinh số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nƣớc;  

- Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 2 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 8 tháng 4 năm 2004 của 

Chính phủ quy định về công tác văn thƣ. 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020, Chính phủ  về công tác văn thƣ. 

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT  

a) Văn bản đi: Tất cả các loại văn bản, bao gồm văn bản quy phạm pháp luật, văn 

bản hành chính và văn bản chuyên ngành (kể cả bản sao văn bản, văn bản lƣu chuyển nội 

bộ và văn bản mật) do cơ quan, tổ chức phát hành đƣợc gọi chung là văn bản đi.  

b) Văn bản đến: Tất cả các loại văn bản, bao gồm văn bản quy phạm pháp luật, 

văn bản hành chính và văn bản chuyên ngành (kể cả bản Fax, văn bản đƣợc chuyển qua 

mạng và văn bản mật) và đơn, thƣ gửi đến cơ quan, tổ chức đƣợc gọi chung là văn bản 

đến. 

c) Đăng ký văn bản: Đăng ký văn bản là việc ghi chép hoặc cập nhật những thông 

tin cần thiết về văn bản nhƣ số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; tên loại và trích yếu 

nội dung; nơi nhận v.v… vào sổ đăng ký văn bản hoặc cơ sở dữ liệu quản lý văn bản trên 

máy vi tính để quản lý và tra tìm văn bản. 

 VIẾT TẮT 

- VP UBND: Văn phòng UBND 

- CBVT: Cán bộ văn thƣ. 

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH: 
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5.1. Tổ chức và quản lý giải quyết văn bản: 

Để quản lý tập trung thống nhất công việc trong cơ quan, tất cả các văn bản đi, đến cơ 

quan đều phải chuyển qua văn thƣ đăng ký vào sổ và lấy số văn bản. Những văn bản 

chuyển giao qua bƣu điện, cán bộ đi họp mang về hoặc văn bản chuyển giao trực tiếp 

giữa các cơ quan đều phải qua văn thƣ. 

5.1.1 Quản lý văn bản đến 

TT 
Hoạt 

động 

Trách 

nhiệm 
Mô tả Biểu mẫu 

5.1.1.1 Tiếp nhận 

công văn 

đến 

 

CBVT CBVT tiếp nhận công văn đến theo hƣớng 

dẫn sau:  

- CBVT xem nhanh qua một lƣợt ngoài 

bì xem có đúng công văn gửi cho cơ quan 

hay không, cái nào không đúng chuyển 

thƣờng trực để trả lại cho nhân viên Bƣu 

điện. 

- Sau đó CBVT có nhiệm vụ bóc bì, sơ 

bộ phân chia văn bản, thƣ từ, sách báo, ... 

thành các loại riêng. Những thƣ từ đề tên 

riêng ngƣời nhận, sách báo, bản tin, ... không 

phải vào sổ công văn đến. Đối với văn bản 

gửi đến cơ quan đều phải vào sổ đăng ký 

công văn đến BM.NB.02.01, chia thành hai 

loại: Loại phải bóc bì và loại không bóc bì: 

+ Loại bóc bì vào sổ: Là những văn bản 

ngoài bì đề tên cơ quan, không có dấu 

“Mật”. Nếu văn bản khẩn, hoả tốc, có nội 

dung quan trọng, cấp bách thì CBVT phải 

chuyển ngay đến Chủ tịch hoặc Phó CT phụ 

trách lĩnh vực trong thời gian ngắn nhất. 

+ Loại không bóc bì mà chỉ vào sổ, 

chuyển cả bì những văn bản “Mật”, văn bản 

gửi Đảng uỷ và các đoàn thể đơn vị trực 

thuộc cơ quan. 

BM.NB.02.01 

5.1.1.2 Đăng ký 

công văn 

CBVT 

 

Sau khi bóc bì, phân loại, CBVT đóng dấu đến, 

ghi số đến, ngày đến và đăng ký công văn vào 

sổ đăng ký công văn đến đối với các văn bản 

BM.NB.02.01 
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đến phải vào sổ đăng ký công văn đến. 

5.1.1.3 Trình 

duyệt  

 

Chủ 

tịch 

hoặc 

PCT 

Trình Thủ trƣởng cơ quan xem xét duyệt 

chuyển cho các chuyên môn. 

 

 

 

5.1.1.4 Phân phối, 

chuyển 

giao công 

văn 

CBVT 

 

 

CBVT có trách nhiệm: 

- Phân phối chuyển giao công văn đến cho 

chuyên môn theo ý kiến phê duyệt của lãnh 

đạo. 

- Thông báo chuyên môn tới ký nhận vào sổ 

đăng ký công văn đến, văn bản ngày nào 

phải chuyển giao ngay trong ngày đó. 

CBVT không để ngƣời không có trách 

nhiệm xem văn bản của ngƣời khác. 

 

BM.NB.02.01 

 

5.1.2. Quản lý văn bản đi: 

Đối với đơn vị tất cả các văn bản của cơ quan gửi đi đều phải đăng ký nhƣ sau: 

- Tất cả các văn bản đi đƣợc vào chung một quyển sổ gọi là Sổ đăng ký công văn 

đi (BM.NB.02.02).  

- Tất cả các quyết định đi đƣợc vào chung một quyển sổ gọi là Sổ đăng ký quyết 

định đi (BM.NB.02.03). 

Đơn vị quản lý văn bản đi theo các bƣớc sau: 

TT 
Hoạt 

động 

Trách 

nhiệm 
Mô tả Biểu mẫu 

5.1.2.1 Giải quyết 

hồ sơ/ 

công văn 

đến 

Cán bộ, 

công chức 

đƣợc giao 

trực tiếp 

xử lý hồ 

sơ/ công 

văn 

Cán bộ, công chức có trách nhiệm 

giải quyết: 

- Dự thảo văn bản, quyết định (nếu 

có). 

     - Trình Thủ trƣởng đơn vị xem xét, 

ký tắt, chuyển cho VP 
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5.1.2.2 Thẩm tra 

pháp chế 

hành 

chính 

Các 

chuyên 

môn 

- Đối với các bộ phận có chuyên môn 

phụ trách thì trƣởng bộ phận đó phải tiến 

hành thẩm tra pháp chế hành chính văn 

bản. Những văn bản, quyết định không 

đạt yêu cầu, trả lại ngƣời soạn thảo để 

bổ sung, hoàn thiện v.v... (quay lại bƣớc 

5.1.2.1) 

 

5.1.2.3 Ký tắt 

 

Văn 

phòng 

UBND 

Các văn bản, quyết định sau khi đƣợc 

thẩm tra pháp chế hành chính đƣợc 

chuyển tới Văn phòng UBND 

 

5.1.2.4 Ký duyệt Thủ 

trƣởng cơ 

quan 

 

 

 

Sau khi Văn phòng ký tắt, văn bản, 

quyết định đƣợc trình Thủ trƣởng cơ quan 

ký duyệt: 

- Thủ trƣởng cơ quan ký các văn bản, 

quyết định thuộc thẩm quyền lĩnh vực 

phụ trách. 

- Thủ trƣởng cơ quan duyệt các văn 

bản, quyết định để hoàn tất thủ tục trình 

Thủ trƣởng cơ quan cấp trên ký. 

- Trƣờng hợp văn bản, quyết định 

không đạt yêu cầu sẽ đƣợc chuyển trả lại 

cho ngƣời soạn thảo để bổ sung, hoàn 

thiện theo chỉ đạo của Thủ trƣởng cơ 

quan (quay lại bƣớc 5.1.2.1). 

 

5.1.2.5 Vào sổ lấy 

số, nhân 

bản, đóng 

dấu 

CBVT - Đối với các văn bản, quyết định 

thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ 

quan ký: 

Tất cả các văn bản, quyết định sau 

khi đƣợc Thủ trƣởng cơ quan ký, CBVT 

có trách nhiệm vào sổ, lấy số và phối 

hợp với chuyên môn đƣợc giao trực tiếp 

xử lý hồ sơ/công văn xác định số lƣợng 

văn bản, quyết định cần thiết để chuyển 

nhân bản, đóng dấu và tiếp tục thực hiện 

theo bƣớc 5.1.2.7.  

- Đối với các văn bản, quyết định 

BM.NB.02.02 

BM.NB.02.03 
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trình Thủ trưởng cơ quan cấp trên hoặc 

chuyển các cơ quan liên quan ký: 

Tất cả các văn bản, quyết định sau 

khi đƣợc Thủ trƣởng cơ quan phê duyệt, 

phòng chuyên môn tiếp nhận và CBVT 

thực hiện tiếp tục theo bƣớc 5.1.2.6. 

5.1.2.6 Trình cơ 

quan cấp 

trên hoặc 

chuyển 

các cơ 

quan liên 

quan ra 

văn bản, 

quyết định 

chuyên 

môn 

 

Các chuyên môn có trách nhiệm trình 

Thủ trƣởng cơ quan cấp trên ký văn bản, 

quyết định hoặc chuyển các cơ quan liên 

quan ra văn bản, quyết định. 

Sổ theo dõi hồ 

sơ 

 

 

5.1.2.7 Gửi văn 

bản, quyết 

định 

CBVT CBVT phối hợp với chuyên môn đƣợc 

giao trực tiếp xử lý hồ sơ/công văn thực 

hiện việc gửi văn bản, quyết định. 

Sổ theo dõi hồ 

sơ 

 

5.1.2.8 Lƣu hồ sơ CBVT và 

các 

chuyên 

môn đƣợc 

giao trực 

tiếp xử lý 

hồ sơ/công 

văn 

Chuyên môn đƣợc giao trực tiếp xử lý 

hồ sơ/công văn và CBVT có trách nhiệm 

lƣu trữ hồ sơ theo quy định hiện hành. 

 

 

5.2. Tổ chức quản lý và sử dụng dấu: 

5.2.1. Quản lý dấu: 

5.2.1.1. VP có trách nhiệm quản lý dấu của cơ quan.  

5.2.1.2. Thủ trƣởng cơ quan và CBVT đƣợc giao quản lý dấu chịu trách nhiệm 

trƣớc pháp luật việc quản lý và sử dụng dấu. 

5.2.2. Sử dụng dấu: 

5.2.2.1. Ngƣời đƣợc giao giữ dấu chỉ đƣợc đóng dấu khi văn bản đúng thể thức và 

có chữ ký đúng thẩm quyền của ngƣời ký văn bản. 
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5.2.2.2. Dấu trên văn bản phải đúng chiều, rõ ràng và trùm lên 1/3 – 1/4 chữ ký ở 

phía  trái; Trƣờng hợp đóng dấu nhầm, không đƣợc đóng trùm lên dấu cũ mà phải đóng 

vào bên cạnh dấu cũ. 

5.2.2.3. Khi đóng dấu các bản phụ lục kèm theo, văn thƣ đóng dấu vào góc bên 

trái của phụ lục và đè lên hàng chữ đầu trang 1/3 – 1/4 đƣờng kính dấu (dấu treo). Nếu 

phụ lục gồm nhiều trang thì ngoài việc đóng dấu treo, phải đóng dấu giáp lai cho bản phụ 

lục đó. 

5.2.2.4. Khi đóng dấu những văn bản, tài liệu không bảo quản bản lƣu ở văn thƣ 

(trƣờng hợp đóng dấu các hợp đồng, các loại biên bản nghiệm thu và các loại giấy chứng 

nhận...) thì cán bộ văn thƣ phải lập Sổ theo dõi các văn bản không giữ bản lƣu tại văn 

thƣ. 

5.2.2.5. Nghiêm cấm việc đóng dấu khống. 

6. BIỂU MẪU 

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 

1.  BM.NB.02.01 Sổ đăng ký công văn đến 

2.  BM.NB.02.02 Sổ đăng ký công văn đi 

3.  BM.NB.02.03 Sổ đăng ký quyết định đi 

7. HỒ SƠ CẦN LƯU 

TT Tên Biểu mẫu 

1.  Sổ đăng ký công văn đến 

2.  Sổ đăng ký công văn đi 

3. Sổ đăng ký quyết định đi 

Chú ý: Hồ sơ đƣợc lƣu tại phòng xử lý chính, trực tiếp, thời gian lƣu 1 năm. Sau khi 

hết hạn, chuyển hồ sơ lƣu trữ của cơ quan và lƣu trữ theo quy định hiện hành. 

 


