Chuyên đề 11
QUẢN LÝ VĂN BẢN
I. NGUYÊN TẮC CHUNG
1. Quản lý đúng với các quy định của pháp luật về quản lý văn bản
- Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý văn bản và lập
hồ sơ, phù hợp với quy trình công việc theo hệ thống quản lý chất lượng TCVN
ISO 9001:2000.
- Phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về công nghệ thông tin và
giao dịch điện tử, đáp ứng tiêu chuẩn kết nối, tích hợp dữ liệu, truy cập thông
tin, an toàn thông tin và dữ liệu đặc tả nhằm bảo đảm kết nối thông suốt, đồng
bộ, an toàn, và khả năng chia sẻ thông tin thuận tiện giữa các cơ quan, tổ chức.
- Thông tin trong cơ sở dữ liệu (CSDL) phải chính xác, đầy đủ và phải
được bảo mật.
- Quản lý chặt chẽ hồ sơ, tài liệu giấy tờ không để mất mát, thất lạc, đảm
bảo an toàn thông tin mức cao đối với bên ngoài và theo phân cấp sử dụng trong
nội bộ cơ quan;
- Quản lý văn bản phải là một thành phần nhất quán trong hệ thống thông
tin quản lý chung của toàn cơ quan, đồng thời phải tuân theo chuẩn để có thể
“hòa vào” mạng thông tin chung của Quốc gia (cấp trên và ngang cấp...);
- Phân hệ phải là nguồn cung cấp thông tin cho các phân hệ khác trong cơ
quan như: Phân hệ thông tin tra cứu phục vụ nghiên cứu, Báo cáo thống kê...;
- Đảm bảo đáp ứng tốt công tác lưu trữ, tìm kiếm, tra cứu dễ dàng... đồng
thời cho phép tổng hợp, kết xuất các dữ liệu khi cần thiết;
- Hỗ trợ soạn thảo tự động theo mẫu đến mức cao nhất cho các nhân viên
văn thư, thư ký;
- Đảm bảo việc điều hành công việc thông suốt trong toàn cơ quan.
2. Quản lý theo hệ thống văn bản
Quản lý các văn bản tài liệu, công văn đến - đi, báo cáo... (sau đây được gọi
chung là tài liệu) được chuyển đến các cơ quan nhà nước và được thu nhận, phân
loại, xử lý tại các bộ phận và đơn vị trong cơ quan, bao gồm các nhiệm vụ sau đây:
- Thu nhận, phân loại tài liệu đến theo tiêu thức và nội dung quản lý;
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- Theo dõi quá trình xử lý và hồi báo kết quả. Tạo lập các hồ sơ quản lý
nội dung công việc;
- Tiếp nhận tài liệu là đầu ra từ các phân hệ xử lý và quyết định khác (Tài
vụ, Thống kê, Thư viện...). Phân loại thông tin đi theo một số tiêu thức nhất định.
- Chuyển phát tài liệu ra, soạn thảo, in ấn, phát hành văn bản theo các yêu
cầu khác nhau;
- Lưu trữ, cập nhật tài liệu cho CSDL phục vụ công tác quản lý và điều
hành của lãnh đạo cơ quan
- Sao lục, trích yếu, cung cấp tài liệu theo yêu cầu chủ đề, tiêu thức và
chuyển đến nơi sử dụng;
- Soạn thảo tài liệu (quyết định, nghị định...) theo mẫu quy chuẩn của Nhà nước;
- Xác nhận trách nhiệm người gửi, người nhận và các yếu tố khác như
thời gian gửi - nhận, mức độ mật....
3. Phân biệt giá trị của văn bản trong quá trình quản lý
- Giá trị theo tiêu thức tính chất:
Văn bản luật, Văn bản pháp quy, Văn bản hành chính, Văn bản kỹ thuật
và các loại văn bản khác.
- Giá trị theo tiêu thức xử lý:
Vụ việc, thời gian, chủ đề, đơn vị (gửi/nhận) văn bản.
II. QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN
1. Tiếp nhận, đăng ký
Khi nhận được một công văn, việc đầu tiên là vào sổ nội dung của công
văn tại văn thư (hoặc trung tâm thông tin), phân loại và quyết định chuyển tiếp
cho các đơn vị cấp dưới để tiếp tục xử lý. Một trong những nghiệp vụ quan trọng
của công việc quản lý công văn là theo dõi quá trình xử lý công văn, nhắc nhở
các bộ phận quan tâm kịp thời.
2. Trình, chuyển giao
Ngoài các chức năng lưu trữ, xử lý tương tự như với công văn, các phiếu
giao việc cần một sự theo dõi tiến trình ở mức độ cao hơn, điều đó cũng có
nghĩa là cần cơ chế điều hành trực tuyến và chuyên trách hơn. Nhiều văn bản
dạng pháp quy được ban hành trong cơ quan đòi hỏi phải có những bước thực
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hiện xử lý ở các đơn vị cấp dưới. Văn bản mang tính truyền đạt mệnh lệnh này
thực chất là các phiếu giao việc, nó cần thiết phải được xác nhận chính xác thời
điểm giao và nhận nhiệm vụ của các bên liên quan.
3. Giải quyết và theo dõi việc giải quyết văn bản đến
Mô tả chi tiết
Người thực
hiện

Nội dung công việc
a) Đối với văn bản (VB) giấy:
- Tiếp nhận văn bản đến;

Văn thư
cơ quan

- Phân loại sơ bộ (loại bóc bì: là loại gửi cho cơ quan và loại
không bóc bì: là loại trên bì có ghi dấu chỉ mức độ mật hoặc gửi
đích danh cho cá nhân và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan);
- Bóc bì VB đến (đối với loại được bóc bì);
- Đóng dấu “Đến”, ghi số và ngày đến;
- Đăng ký VB đến trong PHÂN HỆ QUẢN LÝ VĂN BẢN
ĐẾN (Mục:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10, 11 - Phụ lục 1);
- Scan văn bản đến và đính kèm biểu ghi VB đến trong
PHÂN HỆ QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN (Mục 14 - Phụ lục 1);
- Chuyển cho người có trách nhiệm cho ý kiến phân phối văn
bản đến.
Văn bản đến bằng giấy sau khi scan được văn thư cơ quan
giữ lại. Sau khi nhận được ý kiến phân phối văn bản đến qua
mạng, văn thư cơ quan chuyển văn bản giấy cho CB,CC,VC
chuyên môn được giao chủ trì giải quyết. Loại văn bản phải scan
được thực hiện theo quy định của từng cơ quan.
b) Đối với VB điện tử gửi đến qua mạng:
- Kiểm tra tính xác thực về nguồn gốc nơi gửi và sự toàn vẹn
của VB;
- Đăng ký VB đến trong PHÂN HỆ QUẢN LÝ VĂN BẢN
ĐẾN (Mục:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10, 11 - Phụ lục 1);
- Đính kèm biểu ghi VB đến trong PHÂN HỆ QUẢN LÝ
VĂN BẢN ĐẾN (Mục 14 - Phụ lục 1);
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- Chuyển cho người có trách nhiệm cho ý kiến phân phối VB đến
(lãnh đạo văn phòng hoặc lãnh đạo cơ quan, tổ chức).

Lãnh đạo
văn phòng/
lãnh đạo cơ
quan, tổ
chức

Căn cứ quy định của từng đơn vị, người cho ý kiến phân
phối VB đến có thể là chánh văn phòng (hoặc trưởng phòng hành
chính đối với cơ quan không có văn phòng), có thể là người đứng
đầu cơ quan, tổ chức (hoặc cấp phó được ủy quyền trong trường
hợp người đứng đầu đi vắng)
* Chánh văn phòng (hoặc trưởng phòng hành chính):
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong cơ
quan, tổ chức và nội dung, mức độ quan trọng của VB đến,
chánh văn phòng (hoặc trưởng phòng hành chính) cho ý kiến đề
xuất trong PHÂN HỆ QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN (Mục: 12, 13
- Phụ lục 1) và chuyển cho:
- Lãnh đạo cơ quan, tổ chức (để báo cáo hoặc xin ý kiến chỉ
đạo đối với VB có nội dung quan trọng);
- Lãnh đạo đơn vị chủ trì (để tổ chức thực hiện);
- Lãnh đạo đơn vị phối hợp (nếu có, để tổ chức thực hiện).
* Lãnh đạo cơ quan, tổ chức:
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; lĩnh vực
công tác phân công do cấp phó phụ trách, người đứng đầu cho ý
kiến phân phối (hoặc chỉ đạo) trong PHÂN HỆ QUẢN LÝ VĂN
BẢN ĐẾN (Mục: 12, 13 - Phụ lục 1) và chuyển cho:
- Cấp phó để chỉ đạo giải quyết (thuộc lĩnh vực phụ trách);
- Chánh văn phòng/Trưởng phòng hành chính (để theo dõi);
- Lãnh đạo đơn vị chủ trì (để tổ chức thực hiện);
- Lãnh đạo đơn vị phối hợp (nếu có, để phối hợp tổ chức thực
hiện).

Lãnh đạo
đơn vị
(Vụ, ban,
phòng)

* Trưởng đơn vị:
Căn cứ nội dung văn bản đến, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cơ
quan và trình độ, năng lực của cán bộ trong đơn vị, trưởng đơn vị
cho ý kiến chỉ đạo trong PHÂN HỆ QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN
(Mục 12 - Phụ lục 1) và chuyển cho:
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- Người đứng đầu cơ quan và cấp phó của người đứng đầu cơ
quan phụ trách lĩnh vực có liên quan (để báo cáo);
- Chánh văn phòng/trưởng phòng hành chính (để theo dõi);
- Phó trưởng đơn vị để tổ chức thực hiện (nếu cần);
- CBCCVC chuyên môn trong đơn vị (chủ trì giải quyết
trong trường hợp đơn vị được giao chủ trì giải quyết hoặc phối
hợp giải quyết trong trường hợp đơn vị được giao phối hợp giải
quyết);
- Lãnh đạo đơn vị phối hợp giải quyết (nếu cần);
- Văn thư cơ quan (chuyển VB giấy cho CBCCVC chủ trì
giải quyết).
* Phó trưởng đơn vị:
Tổ chức thực hiện các công việc như trưởng đơn vị và báo
cáo trưởng đơn vị.
CBCCVC chủ trì giải quyết:
- Nhận văn bản giấy do văn thư cơ quan chuyển đến;
- Căn cứ nội dung của VB, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan,
chuyên môn lãnh đạo đơn vị, xác định và nhập thông tin “Mã hồ sơ” trong
PHÂN HỆ QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN (Mục 8 - Phụ lục 1);
CBCCVC

- Nghiên cứu nội dung VB để thực hiện. Trường hợp VB yêu
cầu phải phúc đáp thì soạn VB trả lời
- Tập hợp VB liên quan đến công việc được giao chủ trì giải
quyết thành hồ sơ (ở dạng giấy và dạng dữ liệu điện tử);
- VB không cần lập hồ sơ thì không phải xác định “Mã hồ sơ”.
CBCCVC phối hợp giải quyết: Nghiên cứu nội dung văn bản
đến để phối hợp giải quyết và gửi ý kiến cho:
- Lãnh đạo đơn vị (để báo cáo) + CBCCVC chủ trì.
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Lưu đồ mô tả văn bản đến trong môi trường mạng:
Văn thư
cơ quan

Lãnh
đạo
văn
phòng/ lãnh đạo cơ
quan

Lãnh đạo đơn vị

CBCCVC chuyên
môn

Tiếp nhận, phân
loại sơ bộ, bóc bì,
đóng dấu “Đến”, ghi
số và ngày đến,
đăng ký, scan,
chuyển giao văn

Văn bản
đến

Ý kiến phân phối
văn bản

bản đến

Tổ chức thực hiện

Giải quyết

Q

Ý kiến chỉ đạo giải
quyết

Theo dõi giải
quyết

Chú ý

Đường đi của văn bản điện tử

Đường đi của văn bản giấy
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III. QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI

CBCCVC
chuyên môn

Dự
tiếp
hoàn
dự

thảo,
thu,
thiện
thảo

Lãnh đạo

Pháp chế

Văn thư

Lãnh đạo

đơn vị

cơ quan/Lãnh đạo
văn phòng

cơ quan

cơ quan

Tiếp thu ý kiến chỉ
đạo của lãnh đạo
cơ quan, chỉ đạo
chuyên viên

Kiểm
Có xin ý kiến

tra

nội

dung,

thể

thức,

kỹ thuật,
có bổ sung,
sửa đổi

Kiểm

tra

pháp

chế,

Ý

hình thức,
thể

thức,

có

kỹ thuật, có
bổ

kiến

chỉ đạo,
bổ

sung,

sung,

ổ

sửa đổi

Ý kiến đóng góp

In, trình ký

Ký tắt về nội
dung

Lưu hồ sơ

Ký tắt về pháp
chế, thể thức,
kỹ thuật

Chuyển
giao

Đăng ký, làm
thủ tục phát
hành

Ký ban hành

Phát hành

Chú thích:
Đường đi của văn bản điện tử
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Khi một văn bản được gửi đi, nội dung của những văn bản này được vào
sổ tại văn thư (hoặc trung tâm thông tin), phân loại và quyết định chuyển tiếp
cho bộ phận văn thư. Một trong những nghiệp vụ quan trọng của công việc quản
lý công văn đi là theo dõi quá trình xử lý công văn bằng các văn bản phản hồi,
văn bản đi được quản lý qua 5 bước sau:
1. Kiểm tra hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày; ghi số, ngày
tháng, chữ ký, nơi nhận
Các văn bản đi cần được cán bộ văn thư kiểm tra lần cuối, đảm bảo với
các yêu cầu về thể thức, văn phong và nội dung của văn bản.
2. Nhân bản
Các văn bản sau khi được người đứng đầu đơn vị/ người được ký thay/
người được ủy quyền ký thì được cán bộ văn thư nhân bản với số lượng cần
được lưu lại và gửi đi các địa chỉ thực hiện, các đơn vị liên quan, phối hợp.
3. Đóng dấu
Khi đóng dấu cần kiểm tra kỹ con dấu và văn bản cần đóng dấu. Bảo đảm
các yếu tố thể thức cần thiết. Chỉ đóng dấu khi văn bản đã được đại diện bộ phận
soạn thảo ký nháy và được người có thẩm quyền ký đúng vị trí cần đóng dấu.
Dấu được đóng một lần, sắc nét, trùm lên 1/3 phần chính, bên trái chữ ký.
Không đóng dấu ngược hoặc đóng chập nhiều lần.
4. Làm thủ tục phát hành
Các văn bản được phát hành bằng nhiều cách khác nhau: văn bản hỏa tốc
được chuyển phát nhanh, văn bản chuyển phát nhanh; văn bản được niêm yết
công khai trên bảng; văn bản được tải lên mạng cơ quan; văn bản chuyển trực
tiếp…
5. Lưu văn bản đi
Việc lưu văn bản cần khoa học, thông thường việc lưu văn bản nên theo
sắp xếp theo các bước sau:
- Theo vấn đề: chính trị, kinh tế, lương ….
- Theo thể loại: công văn, tờ trình, báo cáo, biên bản….
- Theo thời gian: năm 2010; 2011; 2012…
- Theo chủ thể ban hành: tên cơ quan, tên tác giả
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Mô tả chi tiết:
Người thực
hiện

Nội dung công việc
Dự thảo văn bản (VB).

CBCCVC
chuyên môn

- Trường hợp cần thiết thì chuyển dự thảo VB xin ý kiến
đóng góp, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo;
- Chuyển dự thảo VB đã hoàn thiện cho lãnh đạo đơn vị xem xét;
- Chỉnh sửa dự thảo VB;
- In và trình lãnh đạo đơn vị;
- Chuyển văn bản giấy cho văn thư cơ quan;
- Đăng ký VB đi trong PHÂN HỆ QUẢN LÝ VĂN BẢN
ĐI (Mục: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - Phụ lục 2), chuyển văn
thư cơ quan.

Lãnh đạo đơn
vị

Trưởng đơn vị:
- Kiểm tra nội dung VB;
- Trường hợp cần bổ sung, sửa đổi thì cho ý kiến và chuyển cho:
+ Phó trưởng đơn vị (trường hợp uỷ quyền cho phó trưởng
đơn vị chỉ đạo giải quyết);
+ CBCCVC chuyên môn soạn thảo VB.
- Chuyển pháp chế cơ quan/văn phòng để kiểm tra pháp chế,
hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản;
- Tiếp thu ý kiến và chỉ đạo CBCCVC chuyên môn chỉnh
sửa dự thảo;
- Ký tắt về nội dung.
Phó trưởng đơn vị: (Nếu được giao)
Thực hiện các công việc như trưởng đơn vị và chuyển văn
bản cho trưởng đơn vị để báo cáo.
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Pháp chế cơ
quan
Lãnh đạo văn
phòng

Lãnh đạo cơ
quan

Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của VB trước khi trình ký,
chuyển ý kiến cho nơi gửi và lãnh đạo văn phòng.
Chánh văn phòng (hoặc văn thư cơ quan được uỷ quyền)
kiểm tra thể thức, kỹ thuật trình bày VB trước khi trình ký,
chuyển ý kiến cho nơi gửi và lãnh đạo cơ quan.
Trường hợp cấp phó của người đứng đầu được giao phụ
trách lĩnh vực chỉ đạo giải quyết:
- Kiểm tra VB (cả nội dung, hình thức, thể thức và kỹ thuật
trình bày);
- Trường hợp không chấp thuận thì cho ý kiến và chuyển lại
cho trưởng đơn vị được giao chủ trì giải quyết để chỉ đạo bổ
sung, sửa đổi;
- Trường hợp chấp thuận thì cho ý kiến đồng ý và chuyển cho:
+ Người đứng đầu cơ quan, tổ chức (để báo cáo);
+ Trưởng đơn vị được giao chủ trì giải quyết (để biết và chỉ
đạo CBCCVC chuyên môn);
+ Chánh văn phòng (để biết).
- Ký ban hành.
Việc ký VB có thể thực hiện bằng chữ ký điện tử (nếu đã
đăng ký chữ ký số và được cấp chứng thực chữ ký số theo quy
định của Luật giao dịch điện tử).
Trường hợp người đứng đầu cơ quan chỉ đạo giải quyết:
Thực hiện các công việc tương tự như công việc mà cấp phó
của mình thực hiện nêu trên.

Văn thư cơ
quan

- Nhận VB giấy từ CBCCVC chuyên môn đã có chữ ký tắt
về nội dung của trưởng đơn vị;
- Chuyển cho pháp chế cơ quan và lãnh đạo văn phòng để
ký tắt về pháp chế, hình thức, thể thức, kỹ thuật;
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- Trình lãnh đạo cơ quan để ký ban hành;
- Đăng ký VB đi và làm thủ tục phát hành gồm các việc:
+ Đóng dấu VB (dấu cơ quan, dấu khẩn, mật và các dấu
khác);
+ Đăng ký VB đi trong PHÂN HỆ QUẢN LÝ VĂN BẢN
ĐI (Mục: 1, 2 - Phụ lục 2);
+ Làm thủ tục chuyển phát văn bản đi;
+ Lưu văn bản đi.
Văn bản giấy gửi đi, văn thư cơ quan lưu lại 02 bản: 01 bản
lập thành tập lưu VB đi và 01 bản chuyển cho CBCCVC
chuyên môn chủ trì giải quyết để lập hồ sơ công việc. VB đi lưu
tại tập lưu VB đi phải là bản gốc, có chữ ký trực tiếp của người
có thẩm quyền. Bản lưu VB đi tại văn thư cơ quan phải được
sắp xếp theo thứ tự đăng ký.

CÂU HỎI THẢO LUẬN
1. Anh/Chị hãy cho biết việc quản lý văn bản phải tuân theo những
nguyên tắc nào? Trình bày nguyên tắc quan trọng nhất đối với ngành, lĩnh vực
mà anh/chị công tác?
2. Anh/Chị hãy trình bày quy trình quản lý văn bản đến, liên hệ với thực
tế cơ quan, đơn vị anh/chị công tác?
3. Anh/Chị hãy trình bày quy trình quản lý văn bản đi? Liên hệ với thực tế
cơ quan, đơn vị anh/chị công tác?
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