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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác văn thƣ -  lƣu trữ năm 2021  

và kết quả thực hiện kế hoạch chỉnh lý tài liệu của Sở Giao thông vận tải 

Hà Tĩnh giai đoạn 2019 -2021 

 

Thực hiện Quyết định số 2991/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh về Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện 

công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 2916/QĐ-

UBND ngày 01 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch 

chỉnh lý tài liệu của cơ quan giai đoạn 2019 – 2021 và Công văn số 2177 ngày 

08 tháng 11 năm 2021 của Sở Nội vụ về việc báo cáo đánh giá, xếp loại kết quả 

thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh, báo cáo kết 

quả thực hiện như sau: 

  I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC VĂN THƢ LƢU TRỮ 

NĂM 2021 

1. Công tác triển khai tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại công tác văn 

thƣ, lƣu trữ: 

Sở Giao thông vận tải đã tổ chức tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại công 

tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan Văn phòng Sở, Thanh tra, Trung tâm TVKTGT. 

Qua tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại, Sở Giao thông vận tải tự nhận loại xuất sắc. 

2. Kết quả tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại công tác văn thƣ, lƣu trữ 

Tổng số điểm:   95  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:  44 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. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH  SỐ 2916/QĐ-UBND KẾ 

HOẠCH CHỈNH LÝ TÀI LIỆU CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA 

PHƢƠNG GIAI ĐOẠN 2019-2020 

1. Công tác triển khai 



Tại Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh về yêu 

cầu chỉnh lý tài liệu thời gian từ 2019-2021, trong đó Sở Giao thông vận tải không 

thuộc nguồn nộp lưu. Do đó, Sở Giao thông vận tải không triển khai chỉnh lý theo 

Quyết định số 2916/QĐ-UBND. 

2. Kết quả thực hiện 

Tổng số tài 

liệu chỉnh 

lý theo Kế 

hoạch 2916 

(mét) 

Tổng số 

tài liệu đã 

thực hiện 

chỉnh lý 

(mét) 

Kinh phí thực 

hiện 

(triệu đồng) 

Năm 

chỉnh 

lý 

Tổng số tài 

liệu nộp lƣu 

vào Lƣu 

trữ lịch sử 

(từ năm 

2019-2021) 

Số tài liệu 

tồn đọng 

hiện có tại 

đơn vị,  

(mét) 

Ghi 

chú 

Kinh 

phí 

tỉnh hỗ 

trợ 

Kinh phí 

đơn vị 

bố trí 

 

0 0 0 0  0 85  

 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đối với UBND tỉnh  

 Kiến nghị UBND tỉnh giao cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện cấp kinh 

phí để đầu tư trang thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ 

để tạo điều kiện cho việc khai thác, tra cứu thông tin tài liệu cho phòng lưu trữ. 

2. Đối với Sở Nội vụ 

 Đề nghị Sở Nội vụ 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. 

 Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư -  lưu trữ năm 

2021 và kết quả thực hiện kế hoạch chỉnh lý tài liệu của Sở Giao thông vận tải 

Hà Tĩnh giai đoạn 2019 -2021, đề nghị Sở Nội vụ tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu VT, VP. 
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                      PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

                                                

 

                               

                       

                        Phan Văn Trung 
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