GIẢI PHÁP HOÀ N THIỆN CÔNG TÁC VĂN THƯ
CỦ A HỌC VIỆN CÁN BỘ
ThS. Liêng Bích Ngo ̣c (*)
1. Yêu cầ u về tăng cườ ng hoà n thiê ̣n công tá c văn thư
Tăng cường công tá c văn thư củ a Ho ̣c viê ̣n trở thành yêu cầu khách
quan, cấp bách xuất phát từ những căn cứ lý luận và thực tiễn dưới đây:
1.1) Yêu cầu hiện đại hoá công tá c văn thư trong thời kỳ đổi mới ở
nước ta
Thư c̣ tế đa ̃ chứ ng minh, càng ngày khối lượng thông tin văn bả n, yêu
cầu trao đổi thông tin văn bả n càng gia tăng để đáp ứng nhu cầu lãnh đạo và
quản lý, nhu cầu phục vụ cá nhân, tổ chức; mặt khác, phương thức quản lý
đang chuyển dần từ phương thức quản lý bằng văn bả n dạng giấy tờ truyền
thống sang văn bả n dạng số hóa cho nên hiện đại hóa công tác văn thư là
một yêu cầu cấp bách đòi hỏi phải tìm ra những giải pháp nâng cao hiệu
quả quản lý văn bả n không chỉ trong phạm vi Ho ̣c viê ̣n mà còn trong cả hệ
thống chính trị. Đặc biệt hiện đại hóa quản lý văn bả n gắn liền với đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng ISO 9001:200 8 chuẩn hóa các yêu
cầu và quy trình quản lý văn bả n nhằm giải quyết vấn đề bức xúc hiện nay
trong cải cách thủ tục hành chính: bảo đảm thực hiện “quy trình, thủ tục
hành chính liên thông”. Hiện đại hóa quản lý văn bả n cần thiết phải được
thực hiện còn để giảm nhẹ cường độ lao động hàng ngày của cán bộ, công
chức trong hoàn cảnh bùng nổ thông tin nói chung, thông tin văn bả n nói
riêng.
1.2) Yêu cầu nâng cao chất lượng ban hành văn bả n; đảm bảo tính
khoa học của quá trình chu chuyển văn bả n
Như chúng ta đã biết một trong những công cụ hữu dụng nhất cho hoạt
động quản lý nhà nước chính là văn bả n. Nhưng văn bả n chỉ thực sự có ích
khi nó được ban hành đảm bảo chất lượng. Thực tế công tác soạn thảo và
ban hành văn bả n ở các cơ quan đã cho thấy một khi quá trình quản lý văn
bả n bảo đảm được tính khoa học: hợp lý hóa các quy trình hình thành văn
bả n và làm cho việc quản lý văn bả n được thuận lợi, đơn giản và phù hợp,
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hạn chế được tình trạng quan liêu giấy tờ, lãng phí và lạm dụng văn bả n, thì
sẽ góp phần nâng cao chất lượng văn bả n ban hành. Do vậy, nâng cao hiệu
quả công tá c văn thư cũng chính là góp phần nâng cao chất lượng văn bả n
ban hành.
Chu chuyển văn bả n trong cơ quan được hiểu là quá trình chuyển giao
văn bả n giữa các bộ phận và cá nhân của một cơ quan nhất định từ khi
chúng được nhận vào ở văn thư cho đến khi được giải quyết (đối với văn
bả n đến) hoặc từ khi chúng hình thành cho đến khi được đăng ký và gửi đi
(đối với văn bả n do cơ quan ban hành).
Tính khoa học của việc tổ chức quá trình chu chuyển văn bả n được
biểu hiện: Quy trình chuyển giao văn bả n giữa các cá nhân, đơn vị phải
được thực hiện thống nhất; tối ưu hóa các bước chuyển giao: phải hợp lý,
hạn chế tối đa trùng lặp, đảm bảo các khâu cơ bản; xác định rõ ràng quan hệ
và trách nhiệm vụ của từng đơn vị, cá nhân trong giải quyết văn bả n; phải
quy định cụ thể quan hệ giữa chức năng của từng đơn vị với toàn bộ hoạt
động của cơ quan. Yêu cầu chung của việc tổ chức khoa học, hợp lý quá
trình chu chuyển văn bả n trong cơ quan là việc chuyển giao văn bả n giữa
các đơn vị, cá nhân phải được thực hiện theo mô ̣t quy trình hợp nhất, bảo
đảm đường đi văn bả n ngắn nhất, chi phí thời gian, vật chất ít nhất nhưng
vẫn bảo đảm chất lượng (đáp ứng các yêu cầ u công tá c văn thư : nhanh
chóng, kịp thời; chính xác đầy đủ, hiện đại hiệu quả). Đáp ứng được yêu cầu
này trong chu chuyển văn bả n nhằm nâng cao năng suất giải quyết công
việc, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành. Đây là yêu cầu của tự thân công
tác văn thư là hoạt động đảm bảo thông tin bằng văn bả n phục vụ cho công
tác quản lý, điều hành trong cơ quan. Công tác văn thư, quản lý văn bả n
luôn luôn phải được tổ chức khoa học thích ứng với thời đại ngày nay- thời
đại bùng nổ thông tin. Trong đó thông tin văn bả n ngày càng gia tăng về số
lượng, loại và nhu cầu tìm kiếm thông tin văn bả n.
1.3) Yêu cầu phải khắc phục những yếu kém tồn tại trong công tác
văn thư củ a Ho c̣ viê ̣n.
Trướ c hế t , chí n h là yế u ké m trong nhâ ̣n thứ c: Công tác văn thư được
hiểu rất đơn giản và chưa được xem trọng đúng mức: Đó là những công việc
chỉ do bộ phận văn thư đảm nhiệm. Trong khi thực chất, quá trình quản lý
văn bả n xử lý trong giai đoa ̣n văn thư là một quá trình phức tạp liên quan
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tới trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong quá trình theo dõi giải quyết
công việc.
Ở hầu hết các cơ quan, tổ chứ c không chỉ riêng Ho ̣c viê ̣n ta, công tác
văn thư chỉ được làm theo thói quen từ việc quả n lý , chỉ đa ̣o; soa ̣n thả o văn
bả n, tổ chức chu chuyển văn bả n, cho đế n các tá c nghiê ̣p cu ̣ thể khá c được
thực hiện còn rất tùy tiện, cả m tí n h.
2. Cá c giả i phá p nâng cao hiê ̣u quả công tá c văn thư ta ̣i Ho ̣c viê ̣n
Từ thực trạng và các yêu cầu phải nâng cao hiệu quả quản lý văn bả n,
chúng tôi nghiên cứu về lý luận cũng như thực tiễn và xin đề xuất một số
giả i phá p sau đây:
Thứ nhất, nâng cao nhận thức tầm quan trọng, tăng cường sự
quan tâm của lãnh đạo, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức đối
với công tác văn thư
Theo chúng tôi như mọi hoạt động khác với chủ thể là con người, thì
việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác văn thư, tăng cường
sự quan tâm của lãnh đạo, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với
công tác quản lý văn bản là giả i phá p cơ bản nhất. Nhận thức về vị trí, ý
nghĩa và tầm quan trọng của công tác văn thư trong thời gian gần đây tuy đã
có những chuyển biến tích cực nhưng một bộ phận không nhỏ cán bộ, công
chức vẫn chưa có nhận thức đầy đủ về công tác này, còn tầm thường hoá
công tác văn thư, coi công tá c nà y là công việc sự vụ đơn giản, ai cũng có
thể làm được, không cần phải học hành, thậm chí không ít lãnh đạo cũng
xem thường, ít quan tâm công tác này hoă ̣c đa số cá n bô ̣, công chứ c xem
công tá c văn thư là công viê ̣c chỉ củ a Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản
trị mà thôi. Để có nhận thức đúng đắn và đầy đủ về vị trí, ý nghĩa và tầm
quan trọng của công tác văn thư cần phải thông tin, tuyên truyền về công tác
này.
Hình thức thông tin, tuyên truyền trong Ho ̣c viê ̣n có thể là tổ chức
mô ̣t buổ i tập huấn về công tác văn thư cho toà n thể cá n bô ̣, công chứ c Ho ̣c
viê ̣n. Trước mắt cần tập trung phổ biến cá c nguyên tắ c phá p luâ ̣t văn thư.
Vì rằ ng công tá c văn thư có chủ thể quả n lý , thư c̣ hiê ̣n là tấ t cả cá nhân
trong quá trì nh theo dõ i , giả i quyế t công viê ̣c Ho ̣c viê ̣n cho nên đố i tượng
để thông tin, tuyên truyền không chỉ bó hẹp trong số cán bộ văn thư chuyên
trách mà cò n cần mở rộng đến lãnh đạo Ho ̣c viê ̣n; chá nh, phó văn phò ng;
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trưở ng, phó đơn vi ̣ trư c̣ thuô ̣c và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức
khá c. trong khi tuyên truyề n cần cho các đối tượng trên thấy được công tác
văn thư là một mặt của hoạt động quản lý trong cơ quan là hoạt động rất cần
thiết đảm bảo cung cấ p nhanh chóng, kịp thời, đầ y đủ , chí nh xá c thông tin
bằng văn bả n phục vụ cho nhiệm vụ quản lý, điều hành và nâng cao năng
suất giải quyết công việc; phần lớn các công việc Ho ̣c viê ̣n tiến hành nhanh
hay chậm phụ thuộc vào công tác văn thư được tổ chức khoa học hay kém
khoa học
Thứ hai, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công
chức về công tác văn thư, quản lý văn bả n và chế độ đãi ngộ văn thư
chuyên trách.
- Bồi dưỡng, tâ p̣ huấ n: đối với cán bộ văn thư chuyên trách cần bồ i
dưỡ n g thườ ng xuyên kiến thức, ky ̃ năng nghiê ̣p vu ̣ văn thư, cán bộ văn thư
cần được bồ i dưỡ ng ky ̃ năng bổ trợ như tin học. Đối với cán bộ công chức
khác: bồi dưỡng ky ̃ năng quản lý, trong đó kể cả ky ̃ năng về soạn thảo, quản
lý văn bả n là một trong những ky ̃ năng cơ bản; cần được đào tạo kiến thức
bổ trợ như tin học, tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bả n dành cho
chuyên viên hành chính, tập huấn sử dụng các phần mềm chuyên dụng có
liên quan tới công việc xử lý hàng ngày.
- Chế độ đãi ngộ văn thư chuyên trách
Hiện nay, do yêu cầu hiện đại hóa và khối lượng thông tin văn bả n
ngày càng đa dạng, phức tạp cho nên tính chất công việc của văn thư chuyên
trách cũng tương đối nhiều và phức tạp, trách nhiệm cao đòi hỏi hỏi cán bộ
văn thư phải năng động, tháo vát, thạo việc, có kinh nghiệm và yêu nghề
nhưng các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với với cán bộ văn thư chưa thích
đáng cho nên khi có điều kiện công tác tốt hơn họ thường dễ dàng bỏ nghề,
Vì vậy, để cán bộ văn thư yên tâm, gắn bó với nghề phải có kinh phí đãi ngộ
thích đáng cho cán bộ văn thư ngoà i tiền lương, phụ cấp.
Thứ ba, hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp
vụ và tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác văn thư trong Ho ̣c viê ̣n
Hiê ̣n nay, từ trung ương cho tớ i thà nh phố hê ̣ thố ng văn bả n phá p
luâ ̣t về quả n lý , chỉ đa ̣o công tá c văn thư không ngừ ng đươ c̣ hoà n thiê ̣n, là
cơ sở phá p lý thuâ ̣n lơ ị cho viê ̣c thư c̣ hiê ̣n giả i phá p nà y. Chú ng tôi xin đề
xuấ t và i biê ̣n phá p thư c̣ hiê ̣n cu ̣ thể sau đây
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- Về xây dựng, ban hành các quy định và hướng dẫn nghiệp vụ để
cụ thể hoá phá p luâ ṭ : Ho ̣c viê ̣n ta phả i ban hành là Quy chế về công tá c
văn thư, lưu trữ phả i đươ c̣ ban hà nh. Như mo ̣i văn bả n hà nh chí n h cá biê ̣t
khá c, Quy chế nà y phả i vừ a đả m bả o tuân thủ phá p luâ ̣t về thể thứ c và ky ̃
thuâ ̣t trì n h bà y vừ đả m bả o hơ p̣ phá p, hơ p̣ lý về nô ̣i dung
Ban hà nh Quy chế về công tá c văn thư, lưu trữ đả m bả o chấ t lươ ṇ g
như đa ̃ nêu trên có ý nghi ã cư c̣ kỳ quan tro ̣ng, vì le ̃ nó không chỉ có ý
nghi ã thiế t thư c̣ trong quả n lý và thư c̣ hiê ̣n công tá c công tá c văn thư, lưu
trữ củ a Ho ̣c viê ̣n như cá c cơ quan, tổ chứ c khá c trong Thà nh phố mà nó
cò n là mô ̣t trong nhữ ng khuôn mẫu điễn hì nh trong giả ng da ̣y để cá c cơ
quan, tổ chứ c khá c ho ̣c tâ ̣p, cho nên viê ̣c sai só t khó thể chấ p nhâ ̣n đươ c̣ !
Văn phòng Ho ̣c viê ̣n sớm tham mưu cho la ̃n h đa ̣o ban hành Quy chế
trên và cá c văn bả n quả n lý , chỉ đa ̣o khá c có lien quan công tá c văn thư.
Viê ̣c soa ̣n thả o cá c quy đi nh,
̣ quy chế lớ n cầ n phả i lâ ̣p Ban soa ̣n thả o vớ i sư ̣
tham vấ n củ a Khoa Quả n lý Hà nh chí n h, là thà nh viên quan tro ̣ng củ a Ban.
- Tăng cường hướng dẫn, giá m sá t, kiểm tra việc thực hiện các chế
độ, quy định về công tác văn thư
+ Về việc hướng dẫn công tác văn thư, quản lý văn bả n trong Ho ̣c
viê ̣n, Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị nên hướng dẫn công tác này
bằng những cách sau:
- Phò ng phải tự hoàn thiện công tác văn thư ngay tại Phò ng mì n h, làm
tốt tư cách “là cổng gác thông tin” cho la ̃n h đa ̣o. Đặc biệt quản lý chặt chẽ
thông tin văn bả n đầu ra và thông tin văn bả n đầu vào. Bởi vì chính Phòng
Tổ chức – Hành chính – Quản trị là cái gương;
- Thông tin đầy đủ văn bả n trên trang web;
- Phải tạo điều kiện cho Khoa Quản lý Hành chính củ a trường đào tạo,
bồi dưỡng, tâ ̣p huấ n kiến thức, ky ̃ năng quản lý nhà nước (trong đó kể cả
kiến thức, ky ̃ năng về văn phòng, văn bả n, quản lý văn bả n) theo chứ c danh,
chứ c vu ̣,
- Mở trang web hỏi đáp nghiệp vụ hành chính văn phòng trên website.
+ Về giá m sá t, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về công
tác quản lý văn bả n, công tác văn thư:
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- Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị hướng dẫn các đơn vi ̣ thực
hiện báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác văn thư, quản lý văn bả n với nội
dung: báo cáo tình hình thực hiện công tác văn thư định kỳ hàng năm hoặc 2
năm một lần.
- Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị thườ ng xuyên giá m sá t và tổ
chức thườ ng xuyên kiểm tra, đánh giá viê ̣c thư c̣ hiê ̣n công tac văn thư củ a
các đơn vị trực thuộc khá c; Từ tổ ng kế t thư c̣ tiễn ki p̣ thờ i sửa đổi, bổ sung
văn bả n quản lý công tác văn thư
Thứ tư, kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện công tác văn thư
- Về kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện công tác văn thư
Nội dung công tác văn thư mă ̣c dù được nhiều bộ phận trong cơ quan
thực hiện, nhưng cầ n phả i có mô ̣t bô ̣ phâ ̣n chuyên trá ch quả n lý và thư c̣
hiê ̣n công tá c văn thư nó i riêng văn thư và lưu trữ nó i chung.
Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị nên tổ chứ c bô ̣ phâ ̣n quả n lý
và thư c̣ hiê ̣n công tá c văn thư và lưu trữ (hà nh chí n h- văn thư- lưu trữ ) đả m
trá ch cá c hoa ̣t đô ̣ng:
- Quản lý công tác văn thư, lưu trữ: vớ i nhiệm vụ xây dựng các chế
độ, quy định về văn thư, lưu trữ để áp dụng; hướng dẫn, kiểm tra việc thực
hiện các chế độ, quy định này ở các đơn vị trực thuộc; tổ chức tâ ̣p huấ n, bồi
dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm văn thư, lưu trữ; báo cáo tổng kết công tác
văn thư, lưu trữ và xem xét, chịu trách nhiệm về hình thức, thể thức và thủ
tục ban hành văn bản; giúp việc trực tiếp cho lãnh đạo, nhằm giúp lãnh đạo
giảm các việc mang tính sự vụ. Nhiê ̣m vu ̣ nà y phả i do Trưở ng hay Phó
Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị trư c̣ tiế p phu ̣ trá ch.
- Là m văn thư chuyên trá ch: vớ i nhiệm vụ quản lý văn bản đi , quản
lý văn bả n đến; quản lý và sử dụng con dấu gồ m các công việc cụ thể như:
tiếp nhận, đăng ký, trình, chuyển giao văn bản đến; theo dõi, đôn đốc việc
giải quyết văn bản đến; tiếp nhận các dự thảo văn bản trình người có thẩm
quyền xem xét, duyệt, ký ban hành; đánh máy, nhân sao văn bản; kiểm tra
hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày; ghi số và ngày, tháng, năm; đóng
dấu cơ quan và đóng dấu mức độ khẩn, mật; đăng ký, làm thủ tục phát hành,
chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi; sắp xếp, bảo quản và
phục vụ việc tra cứu, sử dụng bản lưu; quản lý sổ sách và cơ sở dữ liệu đăng
ký, quản lý văn bản; làm thủ tục cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán
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bộ, công chức, viên chức; bảo quản và sử dụng con dấu của cơ quan và các
loại con dấu khác.
- Là m lưu trữ hiê ̣n hà nh: vớ i nhiệm vụ trực tiếp thu thập, chỉnh lý,
xác định giá trị, thống kê, bảo quản, phục vụ khai thác hồ sơ tài liệu lưu trữ
hiện hành của cơ quan khi chưa đến hạn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử Thà nh
phố .
- Chuyên trách pháp chế: có nhiê ̣m vu ̣ tham mưu cho la ̃n h đa ̣o tổ
chức thực hiện công tác xây dựng cá c quy đi nh,
̣ quy chế ; tổ chứ c thẩm định,
rà soát, hệ thống văn bản quả n lý , chỉ đa ̣o; phổ biến tuyên truyề n văn bả n
và thư c̣ hiê ̣n cá c nhiê ̣m vu ̣ khá c về phá p chế .
Thứ năm, tăng cường cơ sở vật chất cho công tác văn thư
- Cần được trang bị đủ bàn, ghế tiện nghi để làm việc; máy tính; điện
thoại; giá, tủ, hộp, cặp, bìa hồ sơ theo đúng tiêu chuẩn để bảo quản tài liệu
và các vật phẩm văn phòng, nhất là giấy, mực chất lượng cao để in ấn những
văn bản quan trọng. Có như vậy, khi những tài liệu này được lựa chọn giữ
lại bảo quản mới không bị lão hoá với thời gian và mới có thể bảo quản
được lâu dài
- Đối với bộ phận văn thư chuyên trách cần phải được bố trí phòng
làm việc riêng biệt. Phòng làm việc phải được bố trí ở nơi thuận lợi cho giao
tiếp và được trang bị đủ bàn, ghế làm việc; máy vi tính; máy phôtôc opy;
máy fax; điện thoại; tủ, giá, hộp, cặp và bìa hồ sơ; máy điều hoà; đồng hồ
treo tường và các vật phẩm văn phòng cần thiết; danh bạ điện thoại và da nh
sách các cơ quan thường xuyên liên hệ. Tất cả các trang thiết bị và vật phẩm
văn phòng phải được bố trí hợp lý và cố định để dễ sử dụng và dễ tìm, dễ
thấy, dễ lấy khi cần.
- Kết cấu hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cần được trang bị đồng
bộ phù hợp với việc ứng dụng công nghệ mới, lãnh đạo công nghệ thông tin
phải có tầm nhìn xa về đầu tư cơ sở vật chất cho lĩnh vực này.
Thứ sá u, nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học công nghệ
vào trong công tác văn thư; không ngừng hiện đại hóa công tác văn thư
và công tác quản lý văn bả n
Trưở ng Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị cần nghiên cứu cá c
giả i phá p khoa ho ̣c- công nghê ̣ hiê ̣n đa ̣i nhằm tham mưu Giám đốc chỉ đa ̣o
viê ̣c ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác văn thư; Chẳng hạn, trong
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việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng ISO 9001:2008 vào công tác
văn thư, quản lý văn bản đòi hỏi các chánh văn phòng phải nghiên cứu, học
hỏi rất nhiều về lý luận, pháp lý và thực tiễn sử dụng chúng thành công
không những cho công tác văn thư, quản lý văn bản mà còn cho cả các hoạt
động khác nhằm xây dựng văn phòng hiện đại và nâng cao hiệu quả lãnh
đạo, quản lý.
Viê ̣c ứng dụng khoa học công nghệ vào trong công tác văn thư phả i
đả m bả o cá c yêu cầ u về giảm giấy tờ Chỉ thị 25/2006/CT-UB, ngày 20-72006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc giảm giấy tờ hành chính trong
hoạt động của các cơ quan nhà nước
+ Chuẩn hóa, ban hành đồng bộ và công bố công khai các loại biểu
mẫu văn bả n hành chính cần thiết để giải quyết công việc trên trang Thông
tin điện tử (Website) .
+ Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các qui
trình xử lý công viê ̣c có liên quan văn bả n, giấ y tờ , tăng cường khai thác,
trao đổi thông tin qua mạng máy tính, nhanh chóng thực hiện việc gửi, trao
đổi và xử lý văn bản, giấy tờ hành chính trong cơ quan và với các cơ quan,
tổ chức khác thông qua mạng tin học, tiến tới chủ yếu thực hiện qua mạng
tin học.
+ Phải xây dựng và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công
việc đảm bảo tính thống nhất, phục vụ cho việc tích hợp, trao đổi dữ liệu
được thông suốt.
+ Quy định cụ thể và quản lý chặt chẽ việc sao chụp và gửi các loại
văn bản, giấy tờ hành chính trong nội bộ cũng như ra ngoài cơ quan, đơn vị
mình..
+ Sử dụng mạng tin học nội bộ để cập nhật đầy đủ các văn bản quy
phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của cấp trên phục vụ cho việ c tra cứu của
cán bộ, công chức, hạn chế dần và đi đến chấm dứt tình trạng sao chụp văn
bản nhận được từ cơ quan cấp trên để gửi cho các đơn vi ̣ trực thuộc.
+ Phải quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Phòng Tổ
chức - Hành chính - Quản trị trong việc quản lý, phát hành và sử dụng có
hiệu quả, tiết kiệm các loại văn bản, giấy tờ hành chính trong cơ quan.
Dướ i đây, chú ng tôi đề xuấ t mô ̣t số biê ̣n phá p thư c̣ hiê ̣n như sau:
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- Áp dụng ISO 9001:2008 xây dựng quy trình chuẩn quản lý và xử lý
văn bả n:
Quy trình quản lý văn bản là một trong những công cụ quan trọng giúp
các cơ quan trong việc quản trị nguồn thông tin văn bản, kiểm soát việc thực
thi quyền lực và ngăn chặn những rủi ro trong hoạt động quản lý. Quy trình
quản lý văn bả n cần được xây dựng theo hướng chuẩn hoá để tạo sự thống
nhất trong hoạt động quản lý củ a Ho ̣c viê ̣n và đả m bả o tuân thủ nguyên tắ c
về trì nh tư c̣ và thủ tu ̣c văn thư mà phá p luâ ̣t quy đi nh;
̣ đồng thời là cơ sở để
ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn hệ thống (áp dụng phần mềm dùng
chung).
- Cơ sở khoa học để xây dựng quy trình chuẩn:
Quy trình chuẩn cần được xây dựng trên cơ sở những quy định của
nhà nước về quy trình và phương pháp quản lý văn bản. Quy trình chuẩn
quản lý văn bả n được thiết kế phải có các tác dụng giúp lãnh đạo nắm được
số lượng văn bản đến trong ngày/ tuần/ tháng/ năm; có thể cung cấp cho
lãnh đạo những thông tin về tác giả/ thời gian ban hành/ nội dung của văn
bản; giúp lãnh đạo có đủ thông tin để phân công cho các đơn vị hoặc cá
nhân thụ lý và giải quyết/ theo dõi được tiến độ và kết quả giải quyết; giúp
lãnh đạo có thể tra tìm được văn bản một cách nhanh chóng, đồng thời xác
định trách nhiệm của các bộ phận và cá nhân trong việc giải quyết và quản
lý văn bản khi cần.
- Á p du n
̣ g tiêu chuẩn hoá các loại văn bản, tà i liê ̣u :
Tiêu chuẩn hóa văn bản, tà i liê ̣u là khái niệm dùng để chỉ việc xây
dựng và áp dụng thể thức văn bả n, tà i liê ̣u nô ̣i bô ̣ vào thực tế soạn thảo và
ban hành của Ho ̣c viê ̣n
Mục đích tiêu chuẩn hóa văn bả n, tà i liê ̣u nô ̣i bô ̣ nhằm:
+ Tạo nên sự thống nhất về hình thức và trên một mức độ nhất định cả
về nội dung đối với loại văn bả n, tà i liê ̣u nô ̣i bô ̣ góp phần tạo lập kỷ cương,
nề nếp trong hoạt động soa ̣n thả o và ban hành văn bả n của các cơ quan.
+ Tạo điều kiện cho việc soạn thảo văn bản, tà i liê ̣u nô ̣i bô ̣ được thống
nhất, nhanh chóng, chính xác, giảm bớt thông tin trùng lặp hoặc thiếu thông
tin. Hạn chế tối đa sai sót về thể thức, hình thức, kỹ thuật trình bày văn bả n.
Nâng cao hiệu suất soạn thảo và chất lượng văn bả n ban hành.
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+ Tạo thuận lợi cho người nhận văn bả n nắm bắt nhanh thông tin chủ
yếu của văn bả n để giải quyết, tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra văn bả n
một cách nhanh chóng, chính xác.
Có hai mức độ tiêu chuẩn hóa: tiêu chuẩn hóa thể thức và kỹ thuật
trình bày văn bả n, tiêu chuẩn hóa kết cấu nội dung.
Cần ứng dụng công nghệ thông tin vào tiêu chuẩn hóa văn bả n với các
xử lý kỹ thuật tin học phải đơn giản, dễ sử dụng, dễ phổ biến nhằm giúp cho
công tác soạn thảo văn bả n cụ thể từ các tập tin mẫu chuẩn được tiến hành
dễ dàng, nhanh chóng, chính xác và thuận tiện.
- Ứ ng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, quản lý văn
bả n trong mối quan hệ tương tác với việc áp dụng ISO 9001:2008
Ứ ng dụng công nghệ thông tin thành công vào toàn bộ quy trình quản
lý văn bản se ̃ đạt được những lợi ích như:
+ Giúp lãnh đạo cơ quan, các đơn vị trực thuộc, cá nhân, tổ chức giám sát
chặt chẽ quá trình xử lý công việc của cơ quan; là cơ sở của minh bạch hóa, công
khai hóa hoạt động của cơ quan.
+ Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào toàn bộ quá trình quản lý văn bản
chẳng những giúp lãnh đạo cơ quan giám sát dễ dàng, chính xác từng hồ sơ công
việc, tình hình văn bản được giải quyết; tra cứu nhanh chóng thông tin văn bản mà
còn giảm được thời gian xử lý văn bản ở nhiều khâu (Giảm được rất nhiều thời
gian photo hồ sơ, thời gian chờ đợi bàn giao giữa các khâu xử lý, thời gian đợi
thực hiện bản giao giữa các khâu xử lý, thời gian tìm kiếm văn bản, thời gian xác
định quá trình luân chuyển văn bản) tạo điều kiện cho cán bộ, công chức đầu tư
vào công tác chuyên môn.
+ Nhờ động lực phải sử dụng phần mềm quản lý văn bản để mang lại hiệu
quả trong quản lý mà cơ quan sẽ sắp xếp, điều chỉnh, tối ưu hóa toàn bộ quy trình
quản lý văn bản của cả cơ quan từ khâu tiếp nhận, khâu phân phối văn bản, khâu
xử lý và khâu phát hành. Đồng thời, thông qua sử dụng thành công phần mềm quản
lý văn bản mà các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
9001:2000 được hiện thực hóa
+ Xây dựng được một cơ sở dữ liệu văn bản phục vụ cho mọi cán bộ, công
chức sử dụng, xử lý công việc có liên quan văn bản. Nhờ vậy, chấm dứt được tình
trạng photo nhiều lần một văn bản khi cá nhân, đơn vị cần nghiên cứu, tham khảo;
mọi cán bộ, công chức khi cần thiết đều có thể tự tìm kiếm văn bản hoặc thông tin
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văn bản trên mạng, giảm bớt áp lực cho văn phòng; các bản thảo trung gian không
cần phải in ra mà sẽ được lãnh đạo đọc và sửa trực tiếp trên máy. Hạn chế tối đa
việc sao gửi văn bản đến, in ấn bản thảo, văn bản đi. Đó chính là cơ sở để tiết kiệm
giấy so với khi chưa ứng dụng phần mềm
Để ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý văn bả n cần
quan tâm các vấn đề sau đây:
- Phải có sự quyết tâm cao và hiểu biế t về công nghệ thông tin của
các cấp lãnh đạo, bởi vì lãnh đạo là yếu tố quyết định sự thành công của “
cái mới”. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý văn bả n là một bộ phận
gắn liền hữu cơ với tin học hóa quản lý, góp phần làm thay đổi phương thức
quản lý từ dạng giấy tờ sang số hóa, làm thay đổi lề lối làm việc kiểu cũ hành chính giấy tờ sang xử lý công việc trên môi trường công nghệ thông tin
giải quyết các mối quan hệ về thông tin - là một kiểu làm việc hoàn toàn
mới, cán bộ, công chức rất khó thích nghi, thậm chí là rào cản. Cho nên việc
ứng dụng công nghệ thông tin thông qua sử dụng phần mềm quản lý văn bả n
vào toàn bộ quy trình quản lý và xử lý văn bả n đến, văn bả n đi chỉ thực sự
thành công khi được hợp pháp hóa bằng văn bả n, được tuyên truyền và tổ
chứ c triển khai thật tốt và lãnh đạo phải có quyết tâm: “Văn bả n chưa tải
lên phần mềm quản lý văn bả n thì lãnh đạo không ký” .
- Tổ chức tốt công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, bồi
dưỡng cho đội ngũ công chức những kỹ năng công nghệ thông tin ứng dụng
trong hoạt động xử lý công việc hàng ngày. Công nghệ mới chỉ đem lại hiệu
quả cao nếu người vận hành nó biết cách sử dụng thành thạo các kỹ thuật
mới.
- Cần sử du ̣ng và cá biê ̣t hó a phần mềm quản lý văn bả n, xử lý hồ sơ
công viê ̣c của Nhà nước. Nhưng phả i thiế t kế phầ n mề m la ̣i cho phù hơ p̣
đă ̣c thù công tá c văn thư củ a Ho ̣c viê ̣n và phả i vớ i sư ̣ tham gia Sở Thông
tin – Truyề n thông (về công nghệ thông tin) và Chi cục Văn thư- Lưu trữ
Thà nh phố (về công tác văn thư). Phần mềm quản lý văn bả n dùng chung là
công cụ thực hiện quy trình quản lý xử lý văn bả n chẳng những liên thông
trong nội bộ mà còn liên thông giữa các cơ quan nhà nước với nhau khi cần
trao đổi, truyền đạt thông tin văn bả n, là phương tiện chẳng những sử dụng
quản lý hiệu quả văn bả n giấy tờ mà còn hiệu quả trong quản lý văn bả n
điện tử trong tương lai.
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Để hiê ̣n đa ̣i hó a công tá c văn thư nhấ t thiế t chú ng ta phả i sử du ̣ng
phầ n mề m thư c̣ hiê ̣n quy trình nghiệp vụ của công tác văn thư, quản lý văn
bản theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trên ma ̣ng công nghê ̣ thông tin
*
* *
Tóm lại, các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và thư c̣ hiê ̣n công
tá c văn thư đươ c̣ chú ng tôi đề xuấ t trên đây có một mối quan hệ khắng khít,
làm tiền đề cho nhau tạo nên một hệ thống giải pháp đồng bộ . Trong hệ
thống đó, nâng cao nhận thức, tăng cường sự quan tâm của lãnh đạo, ý thức
trách nhiệm của cán bộ, công chức có ý nghĩa cơ bản nhất. Hoàn thiện hệ
thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và tăng cường thanh tra, kiểm
tra, công tác quản lý văn bản là điều kiện cần làm tiền đề cho các giải pháp
khác được thực hiện đúng đắn. Các giải pháp còn lại là điều kiện đủ để nâng
cao không ngừng hiệu quả quản lý văn bản.
Chúng tôi thiết nghĩ việc thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý
và thư c̣ hiê ̣n công tá c văn thư sẽ đó ng gó p quan tro ̣ng trong viê ̣c nâng cao
hiê ̣u quả công tá c văn phò ng củ a Ho ̣c viê ̣n góp phần rất lớn vào việc nâng
cao hiệu quả hoạt động quản lý, điề u hà nh củ a cơ quan Thư c̣ vâ ̣y, văn bả n,
tà i liê ̣u hình thành trong quá trình hoạt động của Ho ̣c viê ̣n mô ̣t khi được tổ
chức quản lý một cách khoa học, hơ p̣ lý se ̃ giú p nâng cao được năng suất,
hiệu quả soạn thảo và ban hà nh văn bả n; đảm bảo chất lượng văn bả n ban
hành; giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả; phục vụ yêu cầu sử dụng
thông tin văn bản nhanh chóng, kịp thời, dễ dàng, thuận lợi, chính xác, đầy
đủ và có hệ thống. Nhờ vậy sẽ giúp nâng cao hiệu quả quá trình hoạt động
quản lý của cơ quan./.
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