
 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG THUẬN PHƯỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TB-UBND Thuận Phước, ngày         tháng        năm 2020 

 
THÔNG BÁO 

Kết luận kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 

 

1.  Thực hiện các thông báo kết luận 

a) Về lập hồ sơ công việc 

- Các tài liệu, văn bản đi để lập hồ sơ công việc phải là bản chính có dấu đỏ 

hoặc văn bản in chữ ký số của lãnh đạo và có dấu đỏ mới có giá trị pháp lý lưu hồ 

sơ, không in văn bản đã có dấu ký số của cơ quan trên mạng,  văn bản này không 

có giá trị pháp lý. 

- Hồ sơ khối văn hóa xã hội chưa lập gồm: Hồ sơ công tác giảm nghèo, Hồ 

sơ hiến máu tình nguyện năm 2020 của UBND phường Thuận Phước, Hồ sơ phòng 

chống dịch bệnh năm 2020 của UBND phường Thuận Phước, Hồ sơ về quản lý trẻ em 

năm 2020 của UBND phường Thuận Phước ( chưa gi bìa hồ sơ, chưa đánh số tờ) 

- Hồ sơ bộ phận Tài chính - Kế toán chưa hoàn thiện giao nộp các năm 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

b) Soạn thảo văn bản 

Các CBCC căn cứ  nghị định số 30/NĐ-CP  ngày 05 tháng 3 năm 2020 của 

Chính phủ và theo hướng dẫn tại Công văn số 103/UBND-VPTK ngày 26 tháng 5 

năm 2020 của UBND phường Thuận Phước v/v hưỡng dẫn soạn thảo văn bản, 

quản lý văn bản đi, đến theo Nghị định số 30/NĐ-CP để thực hiện đúng thể thức và 

kỹ thuật trình bày trong văn bản. 

2. Thực hiện công tác văn thư trong năm 2021 

a) Lập hồ sơ công việc 

- Yêu cầu tất cả các công chức, người lao động  hoàn chỉnh hồ sơ công việc  

năm 2020 và giao nộp chậm nhất vào tháng 02 năm 2021 (trừ những hồ sơ còn chờ 

kết quả đánh giá nhưng chậm nhất không quá tháng 04 năm 2021. 

- Yêu cầu bộ phận Tài chính - Kế toán hoàn thiện hồ sơ năm 2015, 2016 

2017, 2018, 2019 và  năm 2020 thời hạn hoàn thành tháng 05 năm 2021 

- Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 yêu cầu tất cả Công chức và người lao 

động cơ quan tiến hành lập hồ sơ công việc điện tử tối thiểu số số lượng hồ sơ 

công việc điện tử phải đạt từ 80% so với tổng số hồ sơ phát sinh trong năm. 

b) Giải quyết văn bản đến 

Để việc trả lời và giải quyết văn bản đến kịp thời, đúng tiến độ cấp trên giao 

UBND phường đã ban hành Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 
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2020 về việc ban hành Quy chế giải quyết văn bản đến tại UBND phường Thuận 

Phước, các đồng chí liên quan căn cứ qui chế thực hiện đạt hiệu quả. 

Trên đây là các yêu cầu và là tiêu chí để nhận xét, đánh giá mức độ hoàn 

thành công việc của Công chức, người lao động cơ quan năm 2021 yều cầu tất cả 

Công chức người lao động nghiêm túc thực hiện. 

  

Nơi nhận: 
- CBCC phường. 

- Lưu: VT, VPTK. 

 CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hồng 
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