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BÁO CÁO 

Kết quả tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ 

năm 2020 của Sở Giao thông vận tải 
 

Thực hiện Quyết định số 3301/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả 

thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Hướng dẫn số 236/HD-SNV ngày 13 tháng 11 năm 2017 

của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác 

văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Sở 

Giao thông vận tải đã tổ chức tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn 

thư, lưu trữ năm 2020 như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ 

a) Công tác tham mưu, ban hành các văn bản quản lý nhà nước về văn thư 

lưu trữ:  

Để tăng cường công tác quản lý về văn thư, lưu trữ, thực hiện Nghị định số 

30/2019/NĐ-CP ngày 28/03/2019 của Chính phủ về công tác văn thư, Sở Giao 

thông vận tải đã ban hành Quyết định số 1276/SGTVT-VP ngày 28/4/2020 về 

công tác văn thư lưu trữ. Bên cạnh đó, ban hành Quyết định số 387/QĐ-SGTVT 

ngày 18/02/2020 về quản lý tài liệu mật, trong đó quy định về công tác văn thư, 

lưu trữ tài liệu mật. 

b) Công tác tập huấn, nghiệp vụ văn thư, lưu trữ: Không 

c) Công tác thanh tra, kiểm tra về thực hiện văn thư lưu trữ: Không 

d) Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư lưu trữ: 

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang ứng dụng 04 phần mềm để phục vụ 

công tác văn thư, lưu trữ, cụ thể: vanbanchidao.hatinh.gov.vn; 

hscvsgt.hatinh.gov.vn.  Quản lý văn bản và hồ sơ công việc và các trang điều 

hành tác nghiệp của UBND tỉnh cũng như các sở, ban ngành vào hoạt động phục 

vụ cho công tác chuyển, giao văn bản.  



đ) Kết quả lập hồ sơ công việc và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ 

quan 

Sở GTVT đã ban hành quy định về việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu 

vào lưu trữ cơ quan tại Quy chế văn thư lưu trữ của Sở do đó việc lập, nộp lưu hồ 

sơ được các phòng, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Hàng năm, Giám đốc Sở GTVT 

đều phê duyệt, ban hành danh mục hồ sơ cơ quan. Hiện nay, danh mục hồ sơ Sở 

GTVT có 60 mục hồ sơ (Danh mục cụ thể đã gửi Sở Nội vụ). 

e) Công tác thực hiện báo cáo định kỳ đột xuất:  

Các báo cáo định kỳ, đột xuất, thống kê về công tác văn thư lưu trữ được 

Sở GTVT thực hiện kịp thời, chất lượng. 

2. Kết quả hoạt động Lưu trữ lịch sử 

a) Kết quả thực hiện Quyết định số 2916/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 

01/10/2018 ban hành kèm theo Kế hoạch chỉnh lý tài liệu tại các cơ quan, đơn vị, 

địa phương giai đoạn 2019 - 2020: 

Năm 2019, tổng số phông, mét tài liệu đã được chỉnh lý hoàn chính là 

102,75 mét. Chất lượng hồ sơ chỉnh lý được bảo đảm theo quy định. 

Năm 2020, Sở Giao thông vận tải không thực hiện chỉnh lý tài liệu đối với 

nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và nguồn ngân sách đơn vị tự bố trí. 

Số tài liệu chưa được chỉnh lý là 230 mét. Việc thẩm định, tiêu hủy tài 

liệu hết giá trị được Sở GTVT thực hiện định kỳ, bảo đảm đúng quy định của 

pháp luật. 

b) Công tác bảo quản tài liệu tại Lưu trữ cơ quan 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện lưu trữ tài liệu để được trang bị 

khá đầy đủ; Hiện nay, Sở đã bố trí 01 phòng lưu trữ tài liệu, bố trí mỗi phòng 01 

tủ có khóa để lưu trữ tài liệu của các phòng, đảm bảo khoa học, ngăn nắp, dễ tra 

cứu; có hệ thống phòng chống cháy theo quy định; đảm bảo phục vụ tốt việc lưu 

trữ, bảo quản và khai thác tài liệu lưu trữ để phục vụ nhiệm vụ. 

3. Kết quả tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại công tác văn thư, lưu 

trữ 

Tổng số điểm:   94  trong đó: 

- Những nội dung chung về tổ chức, chỉ đạo, điều hành trong công tác văn 

thư, lưu trữ:  20  điểm; 

- Kết quả thực hiện nghiệp vụ văn thư:  43 điểm; 

- Kết quả thực hiện nghiệp vụ lưu trữ:  31  điểm; 



Tự xếp loại:  Xuất sắc 

 (Có bảng tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện văn thư lưu trữ gửi 

kèm). 

II. ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ 

1. Nhận xét, đánh giá 

Trong những năm qua Sở đã tổ chức phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc 

thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác Văn thư 

lưu trữ đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. 

 Về công tác lưu trữ đã được các phòng, ban thực hiện nghiêm túc, lưu trữ 

hồ sơ công việc khoa học. 

Đã ban hành quy chế văn thư lưu trữ theo quy định của Nghị định só 

30/2019/NĐ-CP. 

2. Kiến nghị, đề xuất 

- Kiến nghị UBND tỉnh tổ chức các lớp tập huấn về công tác văn thư lưu 

trữ, hướng dẫn cụ thể về phương pháp chỉnh lý, các biểu mẫu hồ sơ thống nhất 

để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác nộp lưu tài liệu vào lưu trữ của tỉnh. 

- Kiến nghị UBND tỉnh tạo điều kiện cấp kinh phí để đầu tư trang thiết bị 

đưa phần mềm công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ để tạo điều kiện cho 

việc khai thác, tra tìm các thông tin tài liệu cho phòng lưu trữ. 

Trên đây là kết quả báo cáo Kết quả tự đánh giá, xếp loại kết quả thực 

hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 của Sở Giao thông vận tải, đề nghị Sở 

Nội vụ tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
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