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KẾ HOẠCH 

Tự kiểm tra công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2022 
 

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh 

Sơn La về Công tác văn thư, lưu trữ năm 2022; Kế hoạch 36/KH-BDT ngày 

18/2/2022 của Ban Dân tộc về thực hiện công tác Văn thư, lưu trữ năm 2022. 

Ban Dân tộc tỉnh xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đánh giá kết quả tổ chức triển khai, thực hiện các quy định của Nhà nước và 

các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, của Sở Nội vụ về công tác văn 

thư, lưu trữ (VTLT) tại Ban Dân tộc tỉnh; chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công 

tác văn thư, lưu trữ; việc xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống, lập hồ sơ công việc và 

giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan; kịp thời chấn chỉnh, đề xuất, giải pháp nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác VTLT tại cơ quan Ban Dân tộc. 

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công chức về tầm quan 

trọng của công tác VTLT. Từng bước nâng cao chất lượng công tác VTLT góp 

phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc để đẩy mạnh cải cách 

hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và 

sử dụng tài liệu lưu trữ. 

2. Yêu cầu 

Hoạt động kiểm tra phải thực hiện theo quy định của pháp luật; đánh giá 

đúng thực trạng, khách quan đạt mục đích, yêu cầu của kế hoạch đề ra; các số 

liệu, thông tin phục vụ công tác kiểm tra phải đầy đủ, chính xác, trung thực 

Trong quá trình kiểm tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động của phòng 

được kiểm tra. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra 

Phòng Thanh tra, Ban Dân tộc tỉnh 

2. Nội dung kiểm tra 

2.1. Quản lý, chỉ đạo công tác VTLT  

Về tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các 

văn bản hướng dẫn về công tác VTLT trong nội bộ phòng 

2.2. Thực hiện hoạt động nghiệp vụ VTLT 
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a) Công tác văn thư: Công tác soạn thảo văn bản; Quản lý và sử dụng con 

dấu của thanh tra; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác VTLT. 

b) Công tác lưu trữ: Công tác lập hồ sơ công việc và nộp hồ sơ vào lưu trữ 

cơ quan. 

3. Thời kỳ kiểm tra 

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/9/2022. 

 4. Phương thức kiểm tra 

- Phòng được kiểm tra xây dựng báo cáo tự kiểm tra (theo Đề cương gửi 

kèm) gửi Tổ kiểm tra, trước ngày kiểm tra ít nhất 03 ngày; cung cấp tài liệu, hồ 

sơ có liên quan theo yêu cầu của Tổ kiểm tra.  

- Tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan và 

kiểm tra; lập biên bản kiểm tra; họp thống nhất với phòng được kiểm tra. 

 5. Thời gian kiểm tra: Tháng 10/2022.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Giao phòng Tổng hợp – Hành chính 

 - Tham mưu thành lập Tổ kiểm tra công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2022. 

 - Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra của Tổ kiểm tra xây dựng báo cáo 

tự kiểm tra gửi Sở Nội vụ trước ngày 30/10/2022. 

 2. Tổ kiểm tra 

- Có trách nhiệm triển khai các hoạt động kiểm tra theo nội dung, đối 

tượng, thời gian, phương pháp được nêu trong Kế hoạch này.  

- Các thành viên Tổ kiểm tra: có trách nhiệm chấp hành sự phân công của 

Tổ Trưởng. Từng thành viên Tổ kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra theo từng lĩnh 

vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các phòng. 

 - Báo cáo kết quả kiểm tra với Trưởng Ban theo quy định. 

3. Giao phòng Thanh tra 

- Báo cáo kịp thời đầy đủ thông tin theo đề cương kèm theo kế hoạch này; 

gửi Tổ kiểm tra trước ngày 05/10/2022. 

- Tạo điều kiện thuận lợi để Tổ kiểm tra thực hiện nhiệm vụ. 

Trên đây là Kế hoạch tự kiểm tra công tác VLTL năm 2022 của Ban Dân 

tộc tỉnh, yêu cầu Tổ kiểm tra và các phòng thuộc Ban Dân tộc thực hiện nghiêm 

túc các nội dung của kế hoạch./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; (BC) 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng; 

- Trang TTĐT của Ban; 

- Lưu: VT, THHC. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
Đinh Trung Dũng 
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BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /BC-...... ........, ngày .......tháng.........năm 2022 

 

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ  

(thời gian từ 01/01/2022 đến 30/9/2022) 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Quản lý, chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ: Về tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn về công tác 

VTLT trong nội bộ phòng 

2. Thực hiện hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ 

2.1. Công tác văn thư 

Công tác soạn thảo và ban hành văn bản; quản lý và sử dụng con dấu của 

thanh tra (theo quy định tại Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu); việc ứng dụng công nghệ thông tin 

vào công tác VTLT  

2.2. Công tác lưu trữ: Công tác lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài 

liệu vào lưu trữ cơ quan 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG, NHỮNG TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ ĐỀ 

XUẤT  

1. Đánh giá chung 

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

a) Tồn tại, hạn chế 

b) Nguyên nhân 

3. Đề xuất, kiến nghị 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 
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