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QUYẾT ĐỊNH 

về việc ban hành Quy định xử lý và gửi, nhận văn bản qua mạng  
-----  

 

- Căn cứ Quyết định số 77-QĐ/TU, ngày 03/7/1995 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Bình Thuận về việc thành lập Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận; Quy định 

số 1830-QĐ/TU, ngày 08/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trường Chính 

trị tỉnh (bổ sung, điều chỉnh); 

- Căn cứ Quyết định số 1749-QĐ/TU, ngày 10/6/2015 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy quy định về quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ mạng thông tin diện 

rộng của Tỉnh uỷ;  

- Căn cứ Qui định số Số 1628-QĐ/TU, ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc ban hành quy định gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin 

diện rộng của Đảng; 

- Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu,

  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÌNH THUẬN QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định xử lý và gửi nhận văn 

bản qua mạng”. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các Quy định trước đây trái 

với Quy định ban hành kèm theo Quyết định này đều bị bãi bỏ. 

Điều 3. Các phòng, khoa của trường căn cứ Quyết định thi hành. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3, 

- Ban Giám hiệu, 

- Các phòng, khoa, 

- Lưu VT, TCHCTTTL, Tùng. 
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QUY ĐỊNH 

xử lý và gửi, nhận văn bản qua mạng  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 60-QĐ/TCT ngày 31/3/2020 

của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận) 

----- 

  

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Giải thích từ ngữ 

1. Văn bản điện tử: Là tập hợp thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số 

được soạn thảo, trao đổi, xử lý, lưu trữ bằng phương tiện điện tử. 

2. Môi trường mạng: Bao gồm mạng truyền số liệu chuyên dùng tại nội bộ 

cơ quan và sử dụng Hệ thông tin điều hành tác nghiệp trên giao diện web Lotus 

Notes 8.5 có tích hợp giải pháp bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ; Chương trình 

gửi nhận văn bản qua mạng internet của Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. 

3. Người ký văn bản: Bao gồm Ban Giám hiệu; Trưởng phòng Tổ chức, hành 

chính, thông tin, tư liệu; Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học.  

Điều 2. Nguyên tắc chung 

1. Môi trường áp dụng trong việc gửi, nhận văn bản: Gửi bằng văn bản giấy; 

gửi qua Chương trình gửi nhận văn bản điện tử qua mạng internet (Văn phòng 

Tỉnh ủy) và Hệ thông tin điều hành tác nghiệp trên giao diện web Lotus Notes 8.5. 

2. Tất cả văn bản, tài liệu của Trường gửi tới các cơ quan, đơn vị ở trong và 

ngoài tỉnh được gọi là văn bản đi. Mọi văn bản đi của Trường đều phải thông qua 

bộ phận văn thư khi phát hành. 

3. Khi văn thư phát hành văn bản đi phải kiểm tra kỹ văn bản đó đã đúng 

quy định về thể thức, thể loại và kỹ thuật trình bày văn bản chưa. Nếu phát hiện sai 

sót thì báo với người tham mưu văn bản đó để sửa chữa, bổ sung hoàn chỉnh trước 

khi ký hoặc trình lãnh đạo ký, văn thư không được tự ý sửa chữa, tẩy xoá. 

4. Thống nhất sử dụng Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp để gửi, nhận 

văn bản, tài liệu trong nội bộ cơ quan. 

5. Đối với các văn bản chỉ gửi qua môi trường mạng, không gửi văn bản 

bằng giấy, Văn thư phải kiểm tra tính hợp thức của văn bản, vào số, đăng ký công 

văn đến và thực hiện quy trình xử lý văn bản khép kín trên Hệ thống thông tin điều 

hành tác nghiệp Lotus Notes 8.5. 
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Điều 3. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

Quy chế này quy định thực hiện việc tiếp nhận và xử lý văn bản trên mạng 

thông tin diện rộng của Đảng; công chức, viên chức (CCVC) phải thường xuyên 

xử lý văn bản qua mạng, hạn chế việc xử lý bằng văn bản giấy, góp phần thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao việc ứng dụng có hiệu quả CNTT trong toàn 

thể CCVC nhà trường.  

Chương II 

QUY TRÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN 

Điều 4. Quy trình tiếp nhận, đăng ký, xử lý văn bản đến 

1. Tiếp nhận văn bản đến 

- Tất cả công văn, tài liệu, hồ sơ, đơn, thư (gọi chung là văn bản) gửi đến 

Trường Chính trị (bao gồm cả bì ghi tên lãnh đạo, các khoa, phòng chuyên môn) 

đều do văn thư tiếp nhận. Khi tiếp nhận, văn thư phải kiểm tra, đối chiếu nơi gửi, 

nơi nhận, dấu niêm phong (nếu có), số và ký hiệu văn bản ghi trên phong bì với sổ 

giao nhận, nếu đúng mới ký nhận. 

- Khi mở phong bì không để sót, rách, nhàu nát văn bản. Đối chiếu tài liệu 

có trong phong bì với số và ký hiệu ghi trên bì, nếu thiếu hoặc nhầm lẫn thì yêu 

cầu nơi gửi kiểm tra lại. Văn thư trả lại nơi gửi những tài liệu thiếu dấu, thiếu chữ 

ký, thiếu trang, hoặc quá mờ, rách, nhàu nát. 

- Hàng ngày, văn thư kiểm tra các mục của phần mềm tác nghiệp Lotus Notes 

8.5 để nhận văn bản từ các cơ quan, đơn vị gửi đến qua mạng diện rộng của Đảng 

(các cơ quan đơn vị thuộc khối đảng) và Chương trình gửi nhận văn bản qua mạng 

internet của Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận (các cơ quan đơn vị ngoài khối đảng). 

- Văn thư tiếp nhận văn bản đến thông qua môi trường mạng và bằng văn bản 

giấy, sau đó thực hiện số hóa văn bản (Scan chuyển PDF), nhập tất cả các trường 

trên hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trên giao diện web Lotus Notes 8.5 và 

chuyển cho Ban Giám hiệu (BGH) xử lý. 

2. Xử lý văn bản đến 

- Văn bản đến được Văn thư đóng dấu đến dưới số và ký hiệu của tài liệu và 

vào sổ đăng ký (bằng phần mềm Lotus Notes) theo quy định; ghi số đến, ngày đến 

trong khung dấu đến. Những bì tài liệu, thư gửi đích danh cá nhân thì văn thư 

chuyển đến cho từng cá nhân. 

- Đối với các văn bản chỉ gửi qua tập tin điện tử trên mạng diện rộng, không 

gửi văn bản giấy, Văn thư phải kiểm tra tính hợp thức của văn bản, lấy số và đăng 

ký công văn đến, chuyển lãnh đạo xử lý. 
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3. Chuyển giao văn bản đến 

- Hàng ngày, sau khi vào sổ đăng ký công văn đến Văn thư chuyển văn bản 

đến lãnh đạo xử lý (theo phân công) trước 10h00 và 16h00 trong ngày.  

- Đối với các văn bản gửi đến có nội dung khẩn, hỏa tốc, văn bản có nội 

dung yêu cầu phải giải quyết gấp, văn thư phải chuyển ngay cho đồng chí Hiệu 

Trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng để xử lý kịp thời. Trường hợp lãnh đạo đi vắng, văn 

thư mở phong bì, báo cáo lãnh đạo (gọi điện thoại) nội dung văn bản, tiếp nhận ý 

kiến và xử lý theo chỉ đạo của lãnh đạo. 

- Đối với phong bì gửi đích danh cá nhân, văn thư chuyển đến người nhận.  

- BGH đăng nhập vào phần mềm hệ điều hành tác nghiệp Lotus Notes 8.5 

cho ý kiến xử lý văn bản sau đó chuyển đến lãnh đạo các phòng, khoa, đoàn thể có 

liên quan. Căn cứ vào nội dung xử lý của BGH, văn thư chuyển đến lãnh đạo các 

phòng, khoa, đoàn thể qua thư điện tử của phần mềm hệ điều hành tác nghiệp 

Lotus Notes hoặc qua phần mềm gửi nhận văn bản và photocopy ra giấy (những 

văn bản có nội dung mật). 

- Hàng ngày tối thiểu 02 lần (01 lần/buổi), CCVC có trách nhiệm truy cập hệ 

thống thông tin điều hành tác nghiệp Lotus Notes 8.5 (mục trong ngày) và phần 

mềm gửi nhận văn bản để kịp thời tiếp nhận văn bản, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo 

để thực hiện chức năng tham mưu văn bản.  

Điều 5. Quy trình phát hành văn bản đi  

1. Việc soạn thảo văn bản 

Thể thức văn bản trình bày theo quy định hiện hành và Hướng dẫn số 36-

HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về Hướng dẫn thể 

thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, ngày 

05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Các văn bản đều phải có gắn “tên 

tệp” theo quy định. 

Bước 1. Văn bản do CCVC các phòng, khoa chuyên môn soạn thảo chuyển 

qua hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp Lotus Notes 8.5 chuyển cho lãnh đạo 

phòng, khoa xem, chỉnh sửa. Lãnh đạo phòng, khoa sau khi xem, chỉnh sửa chuyển 

lại cho CCVC tham mưu. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn dữ liệu khi có sự cố trên 

mạng dùng chung, nên lưu thêm ở ổ cứng riêng của từng máy.  

Bước 2. CCVC tham mưu tiếp nhận file văn bản được lãnh đạo phòng, khoa 

chỉnh sửa, in ra giấy đưa xuống văn thư thẩm định thể thức, cấp số và trả lại cho 

CCVC tham mưu. 
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- Tất cả văn bản do các khoa, phòng chuyên môn soạn thảo trước khi trình 

lãnh đạo ký phải phối hợp với văn thư để kiểm tra thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản theo đúng quy định; nếu phát hiện thể thức văn bản sai, Văn thư có quyền yêu 

cầu người soạn thảo sửa lại cho đúng theo quy định. 

Bước 3. Chuyên viên tham mưu hoàn tất thể thức văn bản, vào số chuyển 

cho BGH ký số đồng thời in ra giấy trình BGH ký ban hành. 

Bước 4. BGH ký văn bản giấy và ký chứng thư số trên file mà CCVC tham 

mưu chuyển (chuyển PDF), nhấn vào nút “cho phép phát hành” và chuyển lại cho 

CCVC tham mưu (văn bản giấy) đưa xuống văn thư. 

Các văn bản đi do các phòng, khoa tham mưu và được Ban Giám hiệu ký 

tươi, sau 30 phút mà bộ phận tham mưu văn bản không nhập văn bản lên Notes 8.5 

để chuyển cho Ban Giám hiệu ký số thì bộ phận văn thư sẽ không thực hiện việc 

phát hành văn bản đi. 

Bước 5. Văn thư sau khi tiếp nhận văn bản giấy được BGH ký tay và file 

điện tử đã được ký chứng thư số tiến hành hoàn tất việc số hóa văn bản và phát 

hành theo nơi nhận thông qua hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp và phần 

mềm gửi nhận văn bản điện tử được tích hợp trên Trang Thông tin điện tử của 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận. 

Bước 6. CCVC tham mưu theo dõi trên hệ thống thông tin điều hành tác 

nghiệp vào chức năng “xử lý công văn đi” theo dõi văn bản để lấy file điện tử đã 

ký số lưu lại. 

2. Trình ký, đóng dấu 

- Văn bản thuộc khoa, phòng chuyên môn nào thì viên chức phụ trách khoa, 

phòng đó hoặc CCVC theo dõi phần việc đó chịu trách nhiệm rà soát lại nội dung, 

thể thức văn bản trước khi chuyển đến văn thư để trình lãnh đạo ký. 

- Văn thư có trách nhiệm quản lý, sử dụng con dấu của Trường Chính trị 

Bình Thuận và các con dấu khác theo đúng quy định. Khi thay đổi người giữ các 

con dấu, phải có biên bản giao nhận và xác nhận của lãnh đạo nhà trường. 

- Dấu đóng lên chữ ký của lãnh đạo phải ngay ngắn, rõ ràng, trùm lên 1/3 

chữ ký tính từ trái sang phải. Nghiêm cấm đóng dấu lên các văn bản không có nội 

dung và chữ ký của người có trách nhiệm (dấu khống chỉ). 

3. Đăng ký phát hành văn bản 

- Văn thư phải đăng ký số, ký hiệu theo từng thể loại văn bản; cập nhật đầy 

đủ các “Trường” trong Chương trình xử lý công văn đi (phần mềm Lotus Notes 
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8.5) theo quy định. Không cấp số phát hành văn bản khi chưa có tập tin chuyển vào 

thư mục dùng chung.  

- Mỗi loại văn bản phát hành được thiết lập một hệ thống số riêng theo năm 

(riêng thể loại quy định và quyết định đăng ký chung một hệ thống số). 

- Những văn bản, tài liệu có nội dung tối mật, tuyệt mật không được gửi 

qua mạng; việc lưu trên thư mục dùng chung của mạng nội bộ cơ quan phải được 

bảo vệ bằng mật mã (password) do chuyên viên văn thư và người soạn thảo quy 

ước thống nhất. 

4. In ấn (photocopy) 

- Khi phát hành văn bản, văn thư in đúng số lượng cần phát hành, đảm bảo 

tính kịp thời. 

- Đối với các văn bản có chế độ mật, cần quản lý chặt chẽ khi in ấn. Sau khi 

in xong phải kiểm tra, hủy bỏ ngay những trang in thừa, hỏng. 

- CCVC thuộc các khoa, phòng chuyên môn, khi cần photocopy tài liệu để 

phục vụ công việc thì phải được sự đồng ý của lãnh đạo phụ trách phòng Tổ chức, 

hành chính, thông tin, tư liệu.  

5. Gửi công văn đi 

- Văn bản khi đã được lãnh đạo ký, chuyển cho Văn thư làm thủ tục phát 

hành ngay trong ngày, chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo. Văn bản được 

gửi đi bằng đường bưu điện hoặc qua mạng thông tin diện rộng của Đảng và phần 

mềm gửi nhận văn bản theo quy định. Các tài liệu hỏa tốc, thượng khẩn phải 

chuyển ngay đến nơi nhận đúng thời gian quy định. Tất cả công văn gửi đi đều 

phải vào sổ và có ký nhận đầy đủ, rõ ràng. 

- Mỗi văn bản phát hành đều giữ lại 2 bản: 1 bản lưu tại văn thư, 1 bản lưu ở 

phòng chuyên môn (nếu văn bản liên quan vấn đề, vụ việc thì phòng chuyên môn 

phải mở hồ sơ vấn đề, vụ việc để lưu và theo dõi). Bản thảo cuối cùng, những tài 

liệu quan trọng và các bản có bút tích của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt phải 

được các phòng chuyên môn lưu giữ (để đối chiếu khi cần thiết). Văn bản đã phát 

hành được lưu trên thư mục "PHÁT HÀNH" của mạng nội bộ cơ quan, tên tập tin 

gồm phần số, ký hiệu văn bản và phần trích yếu. 

- Tài liệu có quy định thu hồi, phải đóng dấu “Xem xong trả lại” hoặc 

“Xong hội nghị trả lại” ở phía dưới địa danh, ngày tháng văn bản. Bì thư gửi tài 

liệu mật phải đóng dấu ký hiệu chỉ mức độ mật. 
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Ghi chú: Tập tin điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng là tập ảnh, 

có định dạng *.pdf. Tập tin điện tử được bảo vệ, chống sửa đổi bằng hệ thống xác 

thực điện tử (chữ ký số) do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp. 

6. Theo dõi gửi công văn đi 

- Sau khi gửi công văn đi, Văn thư phải theo dõi, kiểm tra chặt chẽ việc 

chuyển, giao nhận, kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp chậm trễ, thất lạc. 

- Trong trường hợp có sự cố về kỹ thuật, không gửi được văn bản qua mạng 

thông tin diện rộng của Đảng, Văn thư báo cho cán bộ phụ trách công nghệ thông 

tin để phối hợp xử lý. 

Chương III 

QUY ĐỊNH THỂ LOẠI VĂN BẢN GỬI, NHẬN 

 

Điều 6. Gửi văn bản giấy và gửi tập tin qua mạng 

- Gửi tập tin điện tử, đồng thời gửi văn bản giấy, bao gồm: Báo cáo kết quả 

thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; báo cáo tổng kết năm của cơ quan; công văn, tờ trình gửi Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy xin ý kiến; kế hoạch, báo cáo, giấy 

mời họp và tài liệu họp kèm theo. 

- Gửi tập tin điện tử, không gửi văn bản giấy, bao gồm: Báo cáo tháng, quý, 

6 tháng, năm; chương trình công tác hàng tháng, quý, báo cáo về công tác văn thư, 

lưu trữ, tin học, quy định, quyết định, kế hoạch, thông báo đợt học..., các văn bản 

trao đổi về nghiệp vụ, dự thảo văn bản. 

Điều 7. Văn bản cập nhật lên Trang thông tin điện tử 

Chuyên viên quản trị mạng theo dõi trên hệ thống thông tin điều hành tác 

nghiệp Lotus Notes để kịp thời đăng tải văn bản công khai trên Trang Thông tin 

điện tử của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận. 

Tất cả các văn bản của Trường phát hành đều được đăng tải lên danh mục 

“Văn bản điều hành” đăng tải lên Trang thông tin điện tử của Trường (chuyên 

viên quản trị mạng). Trừ những văn bản thuộc chế độ mật, những văn bản không 

được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, về công tác cán bộ, công 

tác bảo vệ chính trị nội bộ, chuyển đơn thư, khiếu nại, tố cáo. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 8. Trách nhiệm của công chức, viên chức,  

Quy chế này áp dụng cho tất cả công chức, viên chức và  của Trường Chính 

trị tỉnh Bình Thuận. CCVC của Trường phải thường xuyên khai thác và sử dụng 
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việc gửi, nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng để kịp thời triển 

khai thực hiện Chương trình gửi nhận văn bản điện tử trong việc gửi, nhận văn 

bản, tài liệu và trao đổi công việc theo Quy định này. 

Điều 9. Trách nhiệm của quản trị mạng 

Quản trị mạng của trường có trách nhiệm tạo, quản lý tài khoản, hỗ trợ kỹ 

thuật kịp thời cho CCVC trong việc sử dụng Hệ thống thông tin điều hành tác 

nghiệp, Chương trình gửi nhận văn bản điện tử. Đảm bảo Hệ thống thông tin điều 

hành tác nghiệp và đường truyền số liệu chuyên dùng kết nối Tỉnh ủy hoạt động ổn 

định thông suốt. 

Giao cho Tổ CNTT theo dõi việc triển khai thực hiện Quy định này. Quá 

trình thực hiện nếu có phát sinh những khó khăn, vướng mắc thì tổng hợp, đề xuất, 

kiến nghị để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

   

 K/T HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Dụng Văn Duy 
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	Dụng Văn Duy<DUNG VAN DUY@TCT> đã ký lên văn bản này!


		2020-04-01T09:14:18+0700
	Việt Nam
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