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SỞ NỘI VỤ 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

         Số:        /SNV-CCVTLT Nam Định, ngày        tháng     năm 2020 

V/v hướng dẫn triển khai thực hiện 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ về công tác văn thư 

 

Kính gửi:  

     - UBND các huyện, thành phố Nam Định; 

     - Các sở, ban, ngành, các đơn vị thuộc UBND tỉnh; 

     - Các cơ quan, tổ chức Trung ương tổ chức theo ngành 

dọc tại tỉnh; 

     - Các doanh nghiệp Nhà nước. 

Thực hiện Công văn số 1427/BNV-VTLTNN ngày 19/3/2020 của Bộ Nội 

vụ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 

của Chính phủ về công tác văn thư; 

Thực hiện Công văn số 298/UBND-VP8 ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của 

Chính phủ về công tác văn thư.  

Để đảm bảo việc thực hiện công tác văn thư tại các sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ 

lịch sử tỉnh ( gọi chung là cơ quan, tổ chức) được thống nhất, kịp thời, đúng quy 

định, Sở Nội vụ hướng dẫn các các cơ quan, tổ chức thực hiện một số nội dung 

sau: 

 1. Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP 

 Các cơ quan, tổ chức quán triệt, phổ biến và triển khai Nghị định 

30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý để thực hiện. 

 2. Ban hành văn bản quản lý, chỉ đạo 

 Căn cứ các quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của 

Chính phủ ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác văn thư, lưu 

trữ tại các cơ quan, tổ chức. (hướng dẫn khung  xây dựng Quy chế công tác văn 
thư lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức tại Phụ lục đính kèm). 

 Xây dựng và ban hành Danh mục hồ sơ; tổ chức lập hồ sơ công việc và 

giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan theo quy định. 

 3. Thực hiện nghiệp vụ công tác văn thư 

 Thực hiện nghiệp vụ công tác văn thư theo quy định của Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP, trong đó tập trung vào các nội dung: soạn thảo, ký ban hành 

văn bản điện tử; quản lý văn bản điện tử; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu 
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điện tử vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật  trong 

công tác văn thư. 

4. Một số điểm cần lưu ý 

Trong quá trình tổ chức thực hiện các cơ quan, tổ chức cần lưu ý những 

điểm mới cơ bản của Nghị định, cụ thể như sau: 

a) Về phạm vi điều chỉnh: Nghị định này bổ sung nội dung quản lý và sử 

dụng thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư, đây là thiết bị vật lý chứa 

khóa bí mật và chứng thư số của cơ quan, tổ chức, dùng để ký số trên văn bản 

điện tử  của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật. 

b) Khái niệm về văn bản điện tử và giá trị pháp lý của văn bản điện tử 

trong quá trình hoạt động và giao dịch của các cơ quan, tổ chức, theo đó: “văn 

bản điện tử” là văn bản dưới dạng thông điệp dữ liệu được tạo lập hoặc được số 

hóa từ văn bản giấy và trình bày đúng thể thức, kỹ thuật, định dạng theo quy 

định. “Văn bản điện tử” có giá trị pháp lý như văn bản giấy khi đáp ứng các 

điều kiện: 

- Được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo 

quy định của pháp luật; 

- Chữ ký số trên văn bản điện tử phải đáp ứng đầy đủ các quy định của 

pháp luật. 

c) Số lượng văn bản hành chính: Gồm 29 loại văn bản 

- Bỏ 04 loại văn bản sau: bản cam kết, giấy chứng nhận, giấy đi đường, 

giấy biên nhận hồ sơ. 

- Thêm 01 loại văn bản: phiếu báo 

d) Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 

- Đối với các văn bản có phần căn cứ ban hành (Quyết định, Nghị Quyết) 

thì phần căn cứ được in nghiêng; sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, cuối dòng có 

dấu chấm phẩy (;), dòng cuối cùng kết thúc bằng dấu chấm (.). 

- Đối với Tờ trình, Báo cáo, Công văn nơi nhận bao gồm:  

Phần thứ nhất bao gồm từ  “Kính gửi”, sau đó là tên các cơ quan, tổ chức 

hoặc đơn vị, cá nhân trực tiếp giải quyết công việc 

Phần thứ hai bao gồm từ “Nơi nhận”,  phía dưới là từ “Như trên”, tiếp 

theo là tên các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan khác nhận văn 

bản. 

- Đánh số trang văn bản: số trang văn bản đặt giữa theo chiều ngang trong 

phần lề trên của văn bản, không hiển thị trang thứ nhất. 

- Văn bản kèm theo (phụ lục) cùng tệp tin với văn bản điện tử, Văn thư cơ 

quan chỉ thực hiện ký số văn bản và không thực hiện ký số lên văn bản kèm 

theo; 
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- Văn bản kèm theo (phụ lục) không cùng tệp tin với văn bản hành chính, 

Văn thư thực hiện ký số của cơ quan, tổ chức trên văn bản kèm theo. 

+ Vị trí: Góc trên, bên phải, trang đầu của văn bản kèm theo; 

+ Hình ảnh chữ ký số của cơ quan, tổ chức: Không hiển thị; 

+ Thông tin: số và ký hiệu văn bản; thời gian ký (ngày tháng năm; giờ 

phút giây; múi giờ Việt Nam theo tiêu chuẩn ISO 8601) được trình bày bằng 

phông chữ Times New Roman, chữ in thường, kiểu chữ đứng, cỡ chữ 10, màu 

đen. 

e) Soạn thảo văn bản, ký văn bản 

- Soạn thảo văn bản: quy định “cá nhân được giao nhiệm vụ soạn thảo văn 

bản chịu trách nhệm trước người đứng đầu đơn vị và trước pháp luật về bản thảo 

văn bản trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao”. 

Khi viện dẫn lần đầu có liên quan, phải ghi đầy đủ tên loại, số, ký hiệu 

của văn bản, thời gian ban hành văn bản, tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản 

và trích yếu nội dung văn bản (đối với Luật và Pháp lệnh chỉ ghi tên loại và tên 

của Luật, Pháp lệnh); trong các lần viện dẫn tiếp theo, chỉ  ghi tên loại và số ký 

hiệu của văn bản đó. 

- Về ký ban hành văn bản đối với cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ 

thủ trưởng: 

+  “Trường hợp cấp phó được giao phụ trách, điều hành thì thực hiện ký 

như cấp phó ký thay cấp trưởng”. 

+  “Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể ủy 

quyền cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của mình ký 

thừa ủy quyền một số văn bản mà mình phải ký” 

g) Về quản lý văn bản đi 

- Cấp số văn bản: 

+ Số và thời gian ban hành văn bản được lấy theo thứ tự và trình tự thời 

gian ban hành văn bản của cơ quan, tổ chức trong năm (bắt đầu liên tiếp từ số 01 

vào ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm). Số và ký 

hiệu văn bản của cơ quan, tổ chức là duy nhất trong một năm, thống nhất giữa 

văn bản giấy và văn bản điện tử. 

+ Văn bản chuyên ngành: do người đứng đầu cơ quan quản lý ngành, lĩnh 

vực quy định. 

+ Văn bản hành chính: do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quy định. 

+ Văn bản điện tử: việc cấp số, thời gian ban hành được thực hiện bằng 

chức năng của hệ thống. 

- Thu hồi văn bản: 
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+ Đối với  văn bản giấy, trường hợp nhận được văn bản thông báo thu hồi, 

bên nhận có trách nhiệm gửi lại văn bản đã nhận. 

+ Đối với văn bản điện tử, trường hợp nhận được thông báo thu hồi, bên 

nhận hủy bỏ văn bản điện tử bị thu hồi trên Hệ thống, đồng thời thông báo qua 

Hệ thống để bên gửi biết. 

- Phát hành văn bản giấy từ văn bản được ký số của người có thẩm quyền: 

Văn thư cơ quan thực hiện in văn bản đã được ký số của người có thẩm quyền ra 

giấy, đóng dấu của cơ quan, tổ chức để tạo bản chính văn bản giấy và phát hành 

văn bản. 

- Phát hành văn bản từ văn bản điện tử từ văn bản giấy: Văn thư cơ quan 

Sao y từ văn bản điện tử sang văn bản giấy được thực hiện bằng việc số hóa văn 

bản giấy và ký số của cơ quan, tổ chức. 

- Về lưu văn bản điện tử: bản gốc văn bản điện tử phải được lưu trên hệ 

thống của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản; cơ quan, tổ chức có Hệ thống đáp 

ứng theo quy định tại Phụ lục VI của Nghị định và các quy định của pháp luật có 

liên quan thì sử dụng và lưu bản gốc văn bản điện tử trên hệ thống thay cho văn 

bản giấy; cơ quan, tổ chức có Hệ thống chưa đáp ứng theo quy định Nghị định 

và các quy định của pháp luật có liên quan thì Văn thư cơ quan tạo bản chính 

văn bản giấy để lưu tại Văn thư cơ quan và hồ sơ công việc. 

h) Về quản lý văn bản đến 

- Văn bản đến được đăng ký vào Hệ thống phải được in ra giấy đầy đủ các 

trường thông tin theo mẫu sổ đăng ký văn bản đến, ký nhận và đóng sổ để quản 

lý. 

- Trong công tác quản lý văn bản đến được bổ sung thêm quy định “Phiếu 

giải quyết văn bản đến” để ghi ý kiến chỉ đạo giải quyết của người có thẩm 

quyền, ý kiến của đơn vị chủ trì và ý kiến của cá nhân được giao trực tiếp giải 

quyết, khi thông tin về việc chỉ đạo, giải quyết văn bản đến không thể hiện hết 

trên dấu đến và để xác định trách nhiệm trong giải quyết văn bản đến. 

i) Sao văn bản 

Điểm mới trong việc sao văn bản tại Nghị định này quy định các loại bản 

sao từ bản giấy sang điện tử và từ điện tử sang giấy, cách thức sao văn bản và 

thẩm quyền sao văn bản này, bao gồm: 

- Hình thức và các bản sao 

+) Sao từ văn bản điện tử sang văn bản giấy được thực hiện bằng việc in 

từ bản gốc văn bản điện tử ra giấy; Sao y từ văn bản giấy sang văn bản điện tử 

được thực hiện bằng việc số hóa văn bản giấy và ký số của cơ quan, tổ chức; 

+) Sao lục từ văn bản giấy sang văn bản giấy; từ văn bản giấy sang văn 

bản điện tử; sao lục từ văn bản điện tử sang văn bản giấy và được thực hiện bằng 

việc in, chụp từ bản sao; 
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+) Trích sao từ văn bản giấy sang văn bản giấy; trích sao từ văn giấy sang 

văn bản điện tử; trích sao từ văn bản điện tử sang văn bản điện tử; trích sao từ 

văn bản điện tử sang văn bản giấy và được thực hiện bằng việc tạo lập lại đầy đủ 

thể thức, phần nội dung văn bản cần trích sao. 

- Thẩm quyền sao văn bản 

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định việc sao văn bản do cơ quan, 

tổ chức ban hành, văn bản khác do cơ quan, tổ chức khác gửi đến và quy định 

thẩm quyền ký các bản sao văn bản. 

k) Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan 

- Lập hồ sơ: 

+ Đối với hồ sơ giấy: người lập hồ sơ thực hiện đánh số tờ đối với hồ sơ 

có thời hạn bảo quản từ 05 năm trở lên và viết Mục lục văn bản đối với hồ sơ có 

thời hạn bảo quản vĩnh viễn; viết chứng từ kết thúc đối với tất cả các hồ sơ. 

+ Đối với hồ sơ điện tử: người lập hồ sơ có trách nhiệm cập nhật vào Hệ 

thống các thông tin còn thiếu. Việc biên mục văn bản trong hồ sơ được thực hiện 

bằng chức năng của Hệ thống. 

- Nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan: 

+ Đối với hồ sơ giấy: khi nộp lưu tài liệu phải lập 02 bản “ Mục lục hồ sơ, 

tài liệu nộp lưu” và 02 bản “Biên bản giao nhận hồ sơ, tài liệu”. Đơn vị, cá nhân 

nộp lưu tài liệu và Lưu trữ cơ quan giữ mỗi loại 01 bản. 

+ Đối với hồ sơ điện tử: cá nhân được giao nhiệm vụ giải quyết công việc 

và lập hồ sơ thực hiện nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống. 

Lưu trữ cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, nhận hồ sơ theo Danh mục; liên kết 

chính xác dữ liệu đặc tả với hồ sơ; tiếp nhận và đưa hồ sơ về chế độ quản lý hồ 

sơ lưu trữ điện tử trên Hệ thống. 

l) Quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật: 

- Quản lý:  

+ Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giao cho Văn thư cơ 

quan quản lý thiết bị lưu khóa bí mật của cơ quan, tổ chức theo quy định. 

+ Văn thư cơ quan có trách nhiệm bảo quản an toàn thiết bị lưu khóa bí 

mật của cơ quan, tổ chức tại trụ sở cơ quan, tổ chức; chỉ giao thiết bị lưu khóa bí 

mật của cơ quan, tổ chức cho người khác khi được phép bằng văn bản của người 

có thẩm quyền. Việc bàn giao thiết bị lưu khóa bí mật của cơ quan, tổ chức phải 

được lập biên bản. 

- Sử dụng: thiết bị lưu khóa bí mật của cơ quan, tổ chức được sử dụng để 

ký số các văn bản điện tử do cơ quan, tổ chức ban hành và bản sao từ văn bản 

giấy sang văn bản điện tử. 

p) Kinh phí cho công tác văn thư: 
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- Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bố trí kinh phí cho công tác văn thư 

trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. Đối với doanh nghiệp nhà nước 

việc bố trí kinh phí được thực hiện theo quy định hiện hành. 

- Kinh phí cho công tác văn thư được sử dụng vào các công việc: 

+ Mua sắm, nâng cấp hệ thống, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, vật tư tiêu 

hao phục vụ công tác văn thư. 

+ Bảo đảm thông tin liên lạc, chuyển phát văn bản, số hóa văn bản. 

+ Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ trong công 

tác văn thư. 

+ Các hoạt động khác phục vụ công tác văn thư. 

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-

CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư, đề nghị các cơ quan, tổ 

chức nghiêm túc triển khai thực hiện và gửi Quy chế công tác văn thư, lưu trữ về 

Sở Nội vụ trước ngày 30/6/2020. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, 

đề nghị các cơ quan, tổ chức liên hệ về Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ, 

168 Hàn Thuyên, Thành phố Nam Định, điện thoại: 02283946868) để cùng phối 

hợp, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các đ/c Lãnh đạo Sở Nội vụ; 

-  Lãnh đạo Chi cục VTLT; 

- Lưu: VT, CCVTLT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thúy Hiền 
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