
 

UBND TỈNH HÀ GIANG 

SỞ NỘI VỤ  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /SNV-CCVTLT 

V/v đề nghị báo cáo thống kê công tác văn 

thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2021 

Hà Giang, ngày        tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Các doanh nghiệp nhà nước cấp tỉnh; 

- Các cơ quan, tổ chức Trung ương được tổ chức theo ngành 

dọc tại tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Để có số liệu tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định tại Thông tư số 

03/2018/TT-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo 

cáo thống kê ngành Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo 

thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Phạm vi báo cáo 

a) Đối với các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh 

- Các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh có cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai đến 

các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện việc báo cáo theo các biểu: sô 01, số 03; 

sau đó tổng hợp số liệu từ báo cáo của các đơn vị trực thuộc theo các biểu: số 02, 

số 04 và gửi về Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang (Lưu ý: Các cơ quan tổ chức theo ngành 

dọc tại tỉnh không tổng hợp số liệu của các đơn vị trực thuộc tại cấp huyện do các 

đơn vị này đã gửi báo cáo về UBND cấp huyện). 

- Các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh không có cơ quan, đơn vị trực thuộc thực 

hiện báo cáo theo các biểu: số 01, số 03 và gửi về Sở Nội vụ. 

b) Đối cới các cơ quan, tổ chức cấp huyện, cấp xã 

UBND huyện, thành phố triển khai đến các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức theo ngành dọc tại huyện và UBND 

các xã, phường, thị trấn thực hiện báo cáo theo các biểu số 01, số 03; sau đó tổng 

hợp số liệu từ báo cáo của các cơ quan, tổ chức nêu trên theo các biểu số 02,  số 04 

và gửi về Sở Nội vụ. 

2. Nội dung báo cáo 

a) Biểu báo cáo 

+ Biểu số 01: Báo cáo cơ sở công tác văn thư; 

+ Biểu số 02: Báo cáo tổng hợp công tác văn thư; 

+ Biểu số 03: Báo cáo cơ sở công tác lưu trữ; 



 

+ Biểu số 04: Báo cáo tổng hợp công tác lưu trữ. 

- Bản mềm của các biểu báo cáo này được đăng tải tại mục Tin tức chuyên 

ngành trên Trang thông tin điện tử của Chi cục Văn thư, Lưu trữ, địa chỉ: 

http://vtlt.hagiang.gov.vn/ . 

3. Về các khái niệm sử dụng trong biểu mẫu báo cáo 

Thực hiện theo hướng dẫn chung về các biểu mẫu thống kê văn thư, lưu trữ 

tại Phụ lục II, Thông tư số 03/2018/TT-BNV. 

4. Kỳ hạn báo cáo 

Số liệu báo cáo thống kê được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết 31 tháng 12 

năm 2021. 

5. Hình thức báo cáo 

Báo cáo thống kê thực hiện bằng một trong hai hình thức: văn bản giấy hoặc 

văn bản điện tử. Báo cáo bằng văn bản giấy gửi về Chi cục Văn thư, Lưu trữ trực 

thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang. Báo cáo bằng văn bản điện tử gửi theo Hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành về Sở Nội vụ. 

6. Thời gian gửi báo cáo 

Các cơ quan, tổ chức gửi Báo cáo trước ngày 28 tháng 01 năm 2022. 

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức quan tâm phối hợp, thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ (đ/c Công); 

- Lãnh đạo CCVTLT; 

- Lưu: VT, CCVTLT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Công 

 

http://vtlt.hagiang.gov.vn/

		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang - Phone: 0219386084 - Fax: 02193860986  Email: stttt@hagiang.gov.vn
	2021-12-14T16:36:49+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÀ GIANG
	Nguyễn Thị Hằng<nthang.snv@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang - Phone: 0219386084 - Fax: 02193860986  Email: stttt@hagiang.gov.vn
	2021-12-15T07:34:53+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÀ GIANG
	Nguyễn Thành Công<ntcong.snv@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-15T15:00:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	SỞ NỘI VỤ<snv@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-15T15:00:56+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	SỞ NỘI VỤ<snv@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-15T15:00:56+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	SỞ NỘI VỤ<snv@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




