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      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN 

1. Tên sáng kiến: “giải pháp quản lý nhà nước về công tác văn thư tại Trường Đại học Trà Vinh”. 

2. Mục tiêu của sáng kiến: khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước (QLNN) về công tác 

văn thư (CTVT) của trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) nhằm làm rõ những thành quả đạt được và 

hạn chế trong quản lý CTVT. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động QLNN về 

CTVT tại trường ĐHTV 

3. Mô tả nội dung sáng kiến: tác giả đã tiến hành khảo sát 157 phiếu cho cán bộ văn thư, lãnh đạo 

các đơn vị. Tác giả đã phân tích được thực trạng QLNN về CTVT và đưa ra một số giải pháp 

QLNN về CTVT tại Trường ĐHTV như sau: 

Thứ nhất, công tác chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiệc các chế độ, quy định về CTVT: Phòng 

Hành chính – Tổ chức đã kịp thời cập nhật những văn bản của cấp trên như: Bộ Nội vụ, Cục Văn 

thư Lưu trữ Nhà nước, UBND tỉnh, Sở Nội vụ, từ đó tham mưu Ban giám hiệu xây dựng và ban 

hành các văn bản hướng dẫn CTVT phù hợp. Tuy nhiên, viên chức văn thư các đơn vị đánh giá nhà 

trường chưa thường xuyên tập huấn và tổ chức các buổi triển khai các văn bản, quy định mới về 

CTVT cho viên chức các đơn vị. Vì vậy, đề nghị nhà trường tổ chức tập huấn ít nhất 01 lần/năm 

nhất là quản lý văn bản mật, công tác lập hồ sơ, chử ký số, thiết bị lưu khóa bí mật… và triển khai 

một số mẩu văn bản hành chính dùng thường xuyên của trường như: Kế hoạch, Đề án, Thông báo, 

Biên bản, Quyết định. 

Thứ hai, quản lý thống nhất về nghiệp vụ CTVT: được đánh giá thực hiện đúng theo quy 

định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/3/2020 về công tác văn thư và quản 

lý nhà nước về công tác văn thư (Nghị định 30) Tuy nhiên, Trường chưa xây dựng, ban hành các 

quy định và hướng dẫn nghiệp vụ để cụ thể hóa Quy chế công tác văn thư, lưu trữ như: hướng dẫn 

về hình thức và thể thức văn bản; quy trình soạn thảo và ban hành văn bản; quy trình quản lý văn 

bản đi, văn bản đến; quy định về quản lý, sử dụng con dấu và thiết bị khóa bí mật, hướng dẫn ứng 

dụng công nghệ thông tin trong CTVT trong đó chú trọng hướng dẫn thực hiện chữ ký số và hệ 

thống điều hành và quản lý văn bản. 

Thứ ba, công tác ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác văn thư: Trong thời gian 

qua trường đã chủ động thiết kế trang quản lý công văn riêng dùng cho nội bộ kết hợp sử dụng 

song song hệ thống điều hành và quản lý văn bản VNPT-iOffice của tỉnh Trà Vinh và trang quản lý 

công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để gửi và nhận văn bản điện tử trong các hoạt động công vụ 

thay thế cho văn bản giấy. hiện tại, trường chưa được số hoá các văn bản đi đến điện tử, kết hợp 

cấp số văn bản điện tử, chưa triển khai trình ký và hẹn trả văn bản điện tử trên trang quản lý văn 

bản nội bộ, chưa sử dụng rộng rãi chữ ký số. Để thực hiện tốt CTVT tăng cường tập huấn thông 

qua các lớp bồi dưỡng tin học ứng dụng CNTT, trang bị hệ thống máy tính kết nối mạng đảm bảo 

tốt nhất về chất lượng, thông tin, tín hiệu khi nhận. Đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức tạo lập thói quen tác nghiệp trên môi trường mạng cho viên chức văn thư tại 

các đơn vị. Đặt biệt là lãnh đạo đơn vị phải sử dụng trang quản lý văn bản nội bộ của trường 

https://tms.tvu.edu.vn để nhận văn bản từ văn thư và chuyển văn bản đến các cá nhân xử lý nhanh 

chóng và kịp thời. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực ứng dụng CNTT của viên 

chức làm CTVT như: kiểm tra việc nhận, chuyển, lưu văn bản có đầy đủ và đúng tiến độ…. Ban 

giám hiệu Trường cần phải nâng cấp trang quản lý văn bản nội bộ tms.tvu.edu.vn với nhiều tính 

năng hơn nữa như: quản lý học tập, quản lý hồ sơ sinh viên, thi đua khen thưởng, chương trình 

học, quản lý nhân sự…đặt biệt là liên thông với trang quản lý văn bản 

https://qlvbdh.travinh.gov.vn dùng chung cho toàn tỉnh Trà Vinh để tiện gửi và nhận văn bản hơn. 
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Việc lập hồ sơ điện tử được quy định rõ ở Nghị định 30. Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh cần phải quan tâm 

triển khai các lớp tập huấn sớm để các đơn vị thực hiện được đồng bộ và tốt hơn. 

Thứ tư, công tác bố trí, sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng viên chức trong CTVT: theo khảo sát 

vẫn còn tình trạng việc bố trí viên chức làm CTVT không đúng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ điều 

này gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả thực hiện CTVT. Ban giám hiệu cần rà soát lại nhân 

sự làm CTVT tại các đơn vị thuộc Trường, sắp xếp bố trí đúng chức danh viên chức làm CTVT theo 

Thông tư 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn 

chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công 

chức chuyên ngành văn thư. Hiện tại, mặc dù viên chức làm CTVT tại các đơn vị của trường ĐHTV 

được tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về CTVT. Do đó, trong thời gian tới Ban 

giám hiệu cần quan tâm hơn nữa đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức làm CTVT, tiến hành 

xây dựng lộ trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức theo từng năm, giai đoạn. 

Thứ năm, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động trong CTVT: Tại Điều 36 

của Nghị định 30 có quy định: các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bố trí kính phí cho CTVT trong 

dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. Trong phạm vi quyền hạn và theo tình hình tự chủ tài chính 

của Trường ĐHTV cần bố trí kinh phí phục vụ CTVT như: việc đào tạo, bồi dưỡng viên chức làm 

CTVT; bố trí phòng làm việc riêng biệt và kho lưu trữ đúng tiêu chuẩn; mua sắm, trang bị các thiết 

bị cần thiết dùng trong CTVT như: máy tính, máy in, máy photocopy, máy scan, máy hủy giấy. Đặc 

biệt nhất là Ban giám hiệu cần quan tâm đầu tư để hiện đại hoá CTVT vì tất cả công việc hiện nay đa 

số là thao tác trên máy nên cần phải đầu tư các thiết bị hiện đại như: Máy vi tính có cấu hình mạnh; 

máy photocopy siêu tốc có chức năng scan văn bản để vừa phục vụ photocopy vừa scan văn bản 

được nhanh và tốt hơn; Mỗi đơn vị phải được bố trí 01 máy scan siêu tốc tự rút giấy hai mặt....Nếu 

được trang bị đầy đủ và hiện đại thì công việc văn thư sẽ thực hiện nhanh và hiệu quả cao. 

4. Phạm vi áp dụng: Trường Đại học Trà Vinh  

5. Thời gian áp dụng: Năm học 2020-2021 

6. Hiệu quả của sáng kiến:  

Kết quả khảo sát đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về công tác văn thư tại trường Đại học 

Trà Vinh tác giả đã nghiên cứu, đối chiếu với các quy định hiện hành của Nhà nước, của Ủy ban 

nhân dân tỉnh để làm rõ ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân để đề xuất giải pháp khắc phục như:  

Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đối với công tác văn thư; thường xuyên ra soát 

những quy định lỗi thời, thiếu sót, chồng chéo bằng các văn bản cập nhật, bổ sung kịp thời những 

quy định hiện hành. Kiện toàn tổ chức đội ngũ viên chức, người làm công tác văn thư đảm bảo đủ 

người có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

văn thư, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. 

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí phục 

vụ hoạt động quản lý nhà nước đối với công tác văn thư như: ứng dụng các phần mềm quản lý văn 

bản điều hành, áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 các yêu cầu về hệ thống quản lý chất 

lượng trong CTVT tại trường ĐHTV; quan tâm, bố trí nguồn kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất phù 

hợp, phân bổ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức văn thư tại các đơn vị. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về công tác văn thư theo định hướng văn thư 

điện tử cần phải được tiến hành đồng bộ từ lãnh đạo đến viên chức làm công tác văn thư tại các 

đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về công tác văn thư nhằm phát hiện 

ra những sai sót để có những chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, tuyên dương, khích lệ đối với những 

gương điển hình trong công tác văn thư. 

Tăng cường việc ứng dụng hệ thống điều hành và quản lý văn bản VNPT-iOffice để thực hiện 

việc tiếp nhận văn bản đến cũng như chuyển giao văn bản đi, xử lý hồ sơ công việc, sử dụng chữ ký 

số cá nhân phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử trên môi trường mạng (trừ hồ sơ, văn bản mật). Đồng 

thời, tăng cường việc sử dụng văn bản điện tử thay thế cho văn bản giấy góp phần cải cách hành chính, 

hướng đến xây dựng chính quyền điện tử hiện đại. Để làm tốt vấn đề này cần quan tâm kinh phí đầu 

tư hệ thống máy chủ của Trường, nâng cấp đường truyền, wifi, các trang web do trường quản lý nhất 

là trang quản lý công văn (tms.tvu.edu.vn) để giao dịch và thực hiện công việc được thuận lợi. 


