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QUY ĐỊNH 
việc xử lý và gửi, nhận văn bản giữa Đảng ủy Khối  

cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với các chi, đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
----- 

 

Căn cứ Quy định số 1473-QĐ/TU, ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của 

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 

Căn cứ Quy chế số 01-QC/ĐUK, ngày 10/8/2020 của Đảng ủy Khối về Quy 

chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025; 

Căn cứ Quy định số 656-QĐ/TU, ngày 31/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc ban hành quy định bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động 

ứng dụng CNTT của các cơ quan Đảng, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể 

chính trị - xã hội tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 1446-CV/TU, ngày 15/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy cho ý kiến đồng ý để Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sử dụng Chương 

trình gửi, nhận văn bản trên môi trường Internet để gửi, nhận tài liệu với các tổ 

chức cơ sở đảng trực thuộc; 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quy định việc xử 

lý và gửi, nhận văn bản giữa Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với các chi, 

đảng bộ cơ sở cụ thể như sau: 
 

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. Thể thức văn bản điện tử: Theo thể thức văn bản hiện hành, trong đó có 

xác định vị trí chữ ký số của cá nhân và tổ chức. 

3. Chứng thư số: Là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch 

vụ chứng thực chữ ký số cấp. 
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4. Chữ ký số: Là một dạng chữ ký điện tử an toàn, bảo đảm tính xác thực của 

cơ quan, đơn vị hoặc của cá nhân có thẩm quyền ký số đối với văn bản điện tử và 

bảo đảm tính toàn vẹn của nội dung văn bản điện tử đó. 

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

quan Đảng ủy Khối; Chương trình gửi nhận văn bản điện tử qua mạng internet và 

Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

6. Người ký văn bản: Bao gồm Thường trực Đảng ủy; Trưởng hoặc phó Văn 

phòng, các Ban và đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối. 

7. Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp: Hệ thống thông tin điều hành tác 

nghiệp trên giao diện web Lotus Notes 8.5.3 có tích hợp giải pháp bảo mật của Ban 

Cơ yếu Chính phủ chạy trên môi trường mạng truyền số liệu chuyên dùng nội bộ tại 

cơ quan Đảng ủy Khối.   

Điều 2: Nguyên tắc chung 

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

Chương trình gửi nhận văn bản điện tử và Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh. 

2. Tất cả văn bản, tài liệu của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực,  

các ban và đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối (sau đây gọi tắt là văn bản của Đảng 

ủy Khối) gửi tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức đảng, đoàn thể 

trong và ngoài tỉnh được gọi là văn bản đi. 

3. Mọi văn bản đi của Đảng ủy Khối đều phải thông qua bộ phận văn thư 

của Văn phòng trước khi phát hành. 

4. 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 lãnh đạo ban tham mưu văn bản đó để sửa chữa, bổ sung hoàn chỉnh 

trước khi ký hoặc trình Thường trực Đảng ủy ký, Văn thư không được tự ý sửa 

chữa, tẩy xoá. 

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

văn bản, tài liệu, kể cả tài liệu “mật” trong nội bộ Cơ quan Đảng ủy Khối. 

6. Thống nhất sử dụng Chương trình gửi nhận văn bản điện tử và Trang 

thông tin điện tử Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh để trao đổi thông tin, 

gửi nhận văn bản (trừ tài liệu có nội dung “mật”, “tối mật”, “tuyệt mật”) giữa 

Đảng ủy Khối với các chi, đảng bộ cơ sở. 

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

bằng giấy, Văn thư Cơ quan Đảng ủy Khối 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. 
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Các cấp ủy Đảng cần thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 

16/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 23-

NQ/TU, ngày 30/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo 

đảm an toàn thông tin mạng. 

Điều 3: Phạm vi và đối tượng áp dụng 

Cán bộ, công chức Cơ quan Đảng ủy Khối, các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy 

và cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở. 

Chương II 

QUY TRÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN TẠI ĐẢNG ỦY KHỐI 
 

Điều 4: Quy trình phát hành văn bản đi 

1. Văn bản của các ban, văn phòng ban hành 

Bước 1. Công chức tham mưu văn bản chuyển qua Hệ thống thông tin điều 

hành tác nghiệp cho lãnh đạo ban xem, chỉnh sửa; 

Bước 2. Lãnh đạo ban sau khi xem, chỉnh sửa chuyển lại cho công chức 

tham mưu; 

Bước 3. Công chức tham mưu tiếp nhận file văn bản được lãnh đạo ban 

chỉnh sửa in ra giấy đưa xuống Văn thư thẩm định, cấp số và trả lại công chức 

tham mưu; 

Bước 4. Công chức tham mưu hoàn tất thể thức văn bản, vào số văn bản tiến 

hành xuất file điện tử PDF chuyển qua Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp 

cho lãnh đạo ban ký số đồng thời in ra giấy trình lãnh đạo ban ký ban hành; 

Bước 5. Lãnh đạo ban ký văn bản giấy và ký chứng thư số trên file điện tử 

xong thì chuyển lại công chức tham mưu văn bản giấy đưa xuống văn thư; 

Bước 6. Văn thư sau khi tiếp nhận văn bản giấy được lãnh đạo ban ký tay và 

file điện tử đã được lãnh đạo ban 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 Chương trình gửi nhận văn bản điện tử được tích hợp trên Trang thông 

tin điện tử của Đảng ủy Khối;  

Bước 7. Công chức tham mưu theo dõi trên Hệ thống thông tin điều hành tác 

nghiệp chức năng “Xử lý công văn đi” mục “Theo dõi số văn bản” để lấy file 

điện tử đã ký và đóng dấu chứng thư số để đăng tải lên danh mục “Văn bản ban 

hành” Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối; 

Bước 8. Quản trị mạng theo dõi trên quản trị hệ thống của Trang thông tin 

điện tử để kịp thời đăng tải văn bản công khai ra Trang thông tin điện tử.  

Trưởng các ban, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối có trách nhiệm về nội 

dung văn bản của  ban, Văn phòng đã phát hành. 
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2. Văn bản của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ ban hành. 

Bước 1. Lãnh đạo ban soạn thảo hoặc sau khi chỉnh sửa văn bản (nếu phân 

công công chức tham mưu) thì chuyển văn bản trên Hệ thống thông tin điều hành 

tác nghiệp trình Thường trực xem và cho ý kiến; 

Bước 2. Sau khi Thường trực có ý kiến, ban tham mưu có trách nhiệm hoàn 

chỉnh văn bản, in ra giấy chuyển xuống Văn thư thẩm định, cấp số và trả lại cho 

ban tham mưu; 

Bước 3. Ban tham mưu hoàn tất thể thức văn bản, vào số văn bản tiến hành 

xuất file điện tử PDF chuyển qua Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp để 

Thường trực ký số đồng thời in ra giấy trình Thường trực ký ban hành; 

Bước 4. Thường trực ký văn bản giấy và ký chứng thư số trên file điện tử 

xong thì chuyển ban tham mưu đưa xuống văn thư; 

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

điện tử đã được Thường trực ký số tiến hành hoàn tất việc số hóa và phát hành theo 

nơi nhận thông qua Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp và Chương trình gửi 

nhận văn bản điện tử được tích hợp trên Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối; 

Bước 6. Ban tham mưu theo dõi trên Hệ thống thông tin điều hành tác 

nghiệp chức năng “Xử lý công văn đi” mục “Theo dõi số văn bản” để lấy file 

điện tử đã ký và đóng dấu chứng thư số để đăng tải lên danh mục “Văn bản ban 

hành” Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối; 

Bước 7. Quản trị mạng theo dõi trên quản trị hệ thống của Trang thông tin 

điện tử để kịp thời đăng tải văn bản công khai ra Trang thông tin điện tử. 

Trưởng ban tham mưu phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng 

cơ quan, tổ chức và trước pháp luật về nội dung văn bản do ban mình tham mưu. 

3. Đối với các văn bản phối hợp thực hiện giữa các ban để tham mưu 

Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. 

Trưởng ban tham mưu được giao chủ trì soạn thảo có trách nhiệm xác định 

hình thức, nội dung, độ khẩn của văn bản cần soạn thảo; thu thập, xử lý thông tin có 

liên quan để soạn thảo văn bản. Ban chủ trì soạn thảo được quyền yêu cầu các ban 

liên quan cung cấp thông tin, số liệu để hoàn chỉnh bản thảo. Các ban phối hợp phải 

có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu có liên quan của ban mình cho ban được 

giao nhiệm vụ chủ trì đúng thời gian, bảo đảm yêu cầu để phục vụ nhiệm vụ chung. 

Ban tham mưu gửi bản thảo đến các ban, cá nhân có liên quan góp ý (nếu 

cần); các ban, cá nhân có liên quan khi nhận văn bản phải có ý kiến trong thời gian 

sớm nhất nhưng không quá 2 ngày làm việc. Ban tham mưu tổng hợp ý kiến góp ý 

và chỉnh sửa hoàn chỉnh văn bản.  
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Lãnh đạo ban chủ trì soạn thảo văn bản phải chịu trách nhiệm về thể thức, thể 

loại và độ chính xác của văn bản trước khi trình Thường trực ký ban hành. 

Các ban có trách nhiệm theo dõi việc triển khai và trả lời các ý kiến về văn 

bản do ban tham mưu phát hành; đồng chí Trưởng ban hoặc Chánh Văn phòng 

được giao chủ trì chịu trách nhiệm về nội dung văn bản tham mưu. 

4. Thường trực Đảng ủy tham gia trong phát hành văn bản đi 

a) Đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy 

- Trường hợp thống nhất với dự thảo: Đồng chí Bí thư trực tiếp ký hoặc ủy 

quyền cho các đồng chí Phó Bí thư ký ban hành. 

- Trường hợp không thống nhất với dự thảo: Cho ý kiến, nêu lý do không 

thống nhất và gửi lại cho đồng chí Thường trực phụ trách ban hoặc ban đã tham 

mưu văn bản để chỉnh sửa. 

- Trường hợp các Phó Bí thư Đảng ủy có ý kiến khác với Bí thư về văn bản các 

ban, đoàn thể tham mưu thì đưa ra tập thể Ban Thường vụ cho ý kiến thống nhất. 

- Những văn bản thể hiện nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Thủ 

trưởng Cơ quan, nếu có ý kiến khác nhau thì đồng chí Bí thư quyết định và chịu 

trách nhiệm về quyết định đó. 

b) Đối với các đồng chí Phó Bí thư phụ trách các ban 

- Trường hợp thống nhất với dự thảo và thuộc thẩm quyền được phân công thì 

đồng chí Phó Bí thư phụ trách ký; nếu thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành, Ban 

Thường vụ thì thực hiện theo quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; 

- Trường hợp không thống nhất với dự thảo thì nêu lý do không thống nhất 

và nêu rõ những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung để ban tham mưu thực hiện. 

5. Nhiệm vụ Văn phòng trong việc phát hành văn bản đi 

a) Văn phòng chịu trách nhiệm thẩm định, cho ý kiến về thể thức, kỹ thuật 

trình bày trước khi ban hành. Nếu có vấn đề cần chỉnh sửa về nội dung, thể thức sẽ 

có ý kiến góp ý của Văn phòng và gửi lại văn bản để chỉnh sửa trước khi ban hành 

(kể cả văn bản của Ban và văn bản trình Thường trực ký). 

b) Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm về số lượng nhân bản, thể thức, kỹ 

thuật trình bày và thủ tục ban hành văn bản. Được ký một số văn bản: Giấy mời, báo 

cáo hàng tuần và các văn bản khác khi được thừa lệnh Ban Thường vụ Đảng ủy. 

c) Thời gian phát hành văn bản: 

- Đối với những văn bản khẩn (theo ý kiến của Thường trực): Văn phòng 

phát hành trong ngày. 

- Đối với những văn bản thường, Văn phòng sẽ sắp xếp phát hành chậm nhất 

sau 02 ngày kể từ ngày ký. 
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Điều 5: Quy trình xử lý văn bản đến 

Bước 1. Văn thư tiếp nhận văn bản đến thông qua môi trường mạng và văn 

bản giấy thực hiện nhập mã đăng ký, số hóa văn bản trên Hệ thống thông tin điều 

hành tác nghiệp sau đó chuyển Chánh Văn phòng xử lý; 

Bước 2. Chánh Văn phòng tiếp nhận văn bản từ Văn thư cho ý kiến xử lý 

bước đầu sau đó chuyển lên Bí thư Đảng ủy hoặc Thường trực được phân công để 

xử lý (sau đây gọi tắt là Thường trực); 

Bước 3. Thường trực cho ý kiến xử lý, sau đó chuyển đến Văn thư; 

Bước 4. Căn cứ nội dung xử lý của Thường trực, Văn thư chuyển đến 

Thường trực, lãnh đạo ban, đoàn thể và số hóa văn bản đến. Văn thư lấy file điện 

tử sau khi số hóa gửi mail nội bộ cho ban tham mưu để thực hiện. 

Bước 5. Hàng ngày tối thiểu 02 lần (01 lần/buổi), công chức phải truy cập mail 

nội bộ và xử lý văn bản đến (mục Trong ngày) để tiếp nhận văn bản, ý kiến chỉ đạo để 

kịp thời tham mưu. Công chức, người lao động tại Cơ quan Đảng ủy có trách nhiệm 

theo dõi thông tin trên Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp để kịp thời thực hiện 

chức năng tham mưu và đăng tải lên Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối.  
 

Chương III 

QUY ĐỊNH THỂ LOẠI VĂN BẢN GỬI, NHẬN 
 

Điều 6: Văn bản đi từ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tới 

các chi, đảng bộ cơ sở 

1. Văn bản chỉ gửi qua mạng (Chương trình gửi nhận văn bản điện tử và 

Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối) 

Tất cả văn bản phát hành đi, văn bản lấy ý kiến, tài liệu sao lục, giấy mời, 

giấy triệu tập tham dự các hội nghị, các lớp tập huấn, các lớp học tập, quán triệt 

nghị quyết, báo cáo thời sự, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp 

Đảng, đảng viên mới, đề cương tuyên truyền, tài liệu thông tin thời sự sinh hoạt chi 

bộ hàng tháng (trừ văn bản thuộc chế độ mật, về công tác cán bộ, công tác bảo vệ 

chính trị nội bộ, chuyển đơn thư, khiếu nại, tố cáo). 

2. Văn bản vừa gửi qua mạng vừa gửi giấy (trừ các văn bản được nêu tại 

khoản 1 của Điều 6 tại Quy định này) 

- Thông báo kết luận sau các cuộc kiểm tra, giám sát. 

- Quyết định: Chuẩn y cấp ủy; kết nạp Đảng, cho ra khỏi Đảng; thi hành kỷ 

luật; biểu dương, khen thưởng. 

- Các văn bản kết luận ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối. 
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- Các văn bản cần phải gửi văn bản giấy theo yêu cầu của Thường trực Đảng 

ủy Khối. 

3. Văn bản chỉ gửi giấy: Ngoại trừ các văn bản được nêu tại khoản 1 và 2 của 

Điều 6 tại Quy định này; các văn bản có ý kiến của Thường trực chỉ gửi bằng giấy, 

các văn bản có nội dung về công tác cán bộ, cho ý kiến về tiêu chuẩn chính trị, chuyển 

xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các văn bản thuộc chế độ mật thì chỉ phát hành 

giấy. 

4. Văn bản cập nhật lên Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối 

Tất cả các văn bản của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực, các ban và 

đoàn thể của Đảng ủy phát hành đều được đăng tải lên danh mục “Tài liệu” Trang 

thông tin điện tử Đảng ủy Khối. 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. 

Điều 7: Văn bản của các chi, đảng bộ cơ sở gửi đến Đảng ủy Khối cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh 

1. Văn bản chỉ gửi qua mạng (thông qua Chương trình gửi nhận văn bản 

điện tử) 

- Chương trình công tác tháng, quý, năm. 

- Báo cáo tháng, quý, 6 tháng. 

- Báo cáo thực hiện các Nghị quyết; báo cáo số liệu triển khai học tập quán 

triệt các Nghị quyết, kết luận, chương trình hành động, kế hoạch và các loại biểu 

mẫu theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. 

- Nghị quyết của chi bộ, đảng ủy cơ sở hàng tháng, quý, 6 tháng, năm. 

- Các văn bản trao đổi nghiệp vụ. 

- Các loại biểu mẫu, số liệu phục vụ công tác tổng hợp. 

- Danh sách đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, mua tài liệu; 

học tập Nghị quyết, bồi dưỡng nhận thức về đảng, bồi dưỡng đảng viên mới ... 

Lưu ý:  Những văn bản thuộc chế độ mật, về công tác cán bộ, công tác bảo vệ 

chính trị nội bộ, chuyển đơn thư, khiếu nại, tố cáo thì không được gửi qua mạng. 

2. Văn bản vừa gửi mạng vừa gửi giấy: Ngoài các văn bản được nêu tại 

khoản 1 của Điều 7 tại Quy định này, thì các văn bản còn lại của các cơ sở đảng 

phải gửi bằng văn bản giấy về Đảng ủy Khối, đồng thời gửi qua mạng (trừ văn bản 

chỉ gửi giấy). 

3. Văn bản chỉ gửi giấy: Ngoài các văn bản được nêu tại khoản 1 và khoản 

2 của Điều 7 tại Quy định này; các văn bản có nội dung về công tác cán bộ, công 

tác bảo vệ chính trị nội bộ, chuyển xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các văn bản 

thuộc chế độ mật thì chỉ phát hành giấy. 
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Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 8: Trách nhiệm của cán bộ, công chức Cơ quan Đảng ủy Khối và 

cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở. 

Cán bộ, công chức thuộc Đảng ủy Khối và cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 

phải thường xuyên khai thác Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối và sử dụng 

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 và Văn phòng Đảng ủy Khối. 

1. Quản trị mạng của Đảng ủy Khối có trách nhiệm tạo, quản lý tài khoản, 

hỗ trợ kỹ thuật kịp thời cho Thường trực, các ban, đoàn thể trực thuộc và cấp ủy 

các chi, đảng bộ cơ sở trong việc sử dụng Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp, 

Chương trình gửi nhận văn bản điện tử tích hợp trên Trang thông tin điện tử Đảng 

ủy Khối. 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.  

2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 153-

QĐ/ĐUK, ngày 13/6/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh. 

3. Giao cho Văn phòng Đảng ủy Khối theo dõi việc triển khai thực hiện Quy 

định này. Quá trình thực hiện nếu có phát sinh những khó khăn, vướng mắc thì 

Văn phòng tổng hợp, đề xuất Thường trực Đảng ủy Khối xem xét, điều chỉnh, bổ 

sung cho phù hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 
- Văn phòng Tỉnh ủy, 
- Thường trực Đảng ủy Khối, 
- Như điều 3, 
- Lưu VP. Khánh VP 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 
  

 
Lê Thị Hải Duyên 
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