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1. MỤC ĐÍCH 

Công tác quản lý văn bản đến tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình đóng 
một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin 
một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác, bảo mật và an toàn những nội dung cần thiết 
phục vụ nhiệm vụ quản lý Nhà nước của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, góp 
phần giải quyết công việc trong cơ quan được nhanh chóng và góp phần cải cách thủ 
tục hành chính của cơ quan. 

Quy trình này nhằm thống nhất việc quản lý, tiếp nhận, phân phối và kiểm soát 
các văn bản đến UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh từ các cơ quan, các tổ chức, cá 
nhân bên ngoài. 

2. PHẠM VI 

Quy trình này được áp dụng đối với việc xử lý văn bản đến của UBND tỉnh và 
Văn phòng UBND tỉnh. 

Áp dụng cho cán bộ Văn thư và các phòng, ban chuyên môn thuộc Văn phòng 
UBND tỉnh 
 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 2 năm 2010 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 8 tháng 4 năm 
2004 của Chính phủ quy định về công tác văn thư. 

- Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 8 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy 
định về công tác văn thư. 

- Nghị định 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2004 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia. 

- Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về 
quản lý và sử dụng con dấu và Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP.  

- Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT/BNV-VPCP ngày 6 tháng 5 năm 2005 
của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật 
trình bày văn bản. 

 - Công văn số 425/VTLTNN-NVTW ngày 18/7/2005 của Cục Văn thư lưu trữ 
Nhà nước về việc hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến. 

- Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn 
thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. 

- Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 14/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
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Quảng Bình về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Bình. 

- Quyết định số 3625/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của UBND tỉnh Quảng 
Bình về việc ban hành Quy chế về tiếp nhận, xử lý, phát hành văn bản và quản lý văn 
bản tại Văn phòng UBND tỉnh. 
 

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

4.1. Định nghĩa:  

- Văn bản đến: là toàn bộ văn bản (công văn, tài liệu, đơn thư phản ánh kiến 
nghị, khiếu nại tố cáo) của các cơ quan, tổ chức, cá nhân từ bên ngoài gửi đến UBND 
tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh gửi qua đường bưu điện, giao nhận trực tiếp hoặc gửi qua mạng 
tin học của tỉnh và phải được quản lý tập trung tại Bộ phận Văn thư Văn phòng 
UBND tỉnh để làm thủ tục tiếp nhận, trình chuyển giao, trừ những loại văn bản được 
đăng ký riêng theo quy định của pháp luật. Những văn bản đến không được đăng ký 
tại Văn thư, các đơn vị, cá nhân không có trách nhiệm xử lý, giải quyết. 

4.2. Chữ viết tắt: 
- UBND: Ủy ban nhân dân 
- LĐVP: Lãnh đạo Văn phòng 
- CVP: Chánh Văn phòng 
- CBVT: Cán bộ văn thư. 
- QLVB: Quản lý văn bản 
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5. NỘI DUNG QUY TRÌNH: 

T
T Hoạt động 

Thời 
gian 

Trách 
nhiệm 

Nội dung 
Biểu 
mẫu 

1 Tiếp nhận 
công văn đến 
 

Trong 
ngày 

CBVT - CBVT tiếp nhận văn bản và xem nhanh 
qua một lượt ngoài bì xem có đúng công văn 
gửi cho cơ quan hay không, cái nào không 
đúng chuyển trả lại cho nhân viên Bưu điện; 
phân loại văn bản, thư từ... thành các loại 
riêng. Đối với những văn bản của các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân gửi đích danh, cập 
nhật vào phần mềm QLVB (không trình) 

 

2 Đăng ký 
công văn đến 

Trong 
ngày 

CBVT 
 

- Sau khi bóc bì, phân loại, CBVT đóng dấu 
đến, ghi số đến, ngày đến và đăng ký công văn 
vào sổ đối với văn bản “Mật” và cập nhật vào 
hệ thống quản lý văn bản đến đối với các văn 
bản không có dấu chỉ mức độ “Mật” 
- Trình Chánh văn phòng xem xét, xử lý. 
Đối với các văn bản gửi cho các phòng, 
ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND 
tỉnh sẽ không thực hiện việc chuyển trình 
Chánh văn phòng xem xét mà được chuyển 
thẳng tới phòng, ban, đơn vị xử lý. 

 

3 Duyệt 
chuyển 

Trong 
ngày 

CVP Chánh văn phòng duyệt chuyển văn bản  
 

4 Cập nhật ý 
kiến phân 
phối vào sổ 
quản lý văn 
bản đến 

Trong 
ngày 
hoặc 
ngày làm 
việc tiếp 
theo 

CBVT 
 

- CBVT có trách nhiệm cập nhật ý kiến 
phân phối văn bản vào sổ đăng ký công văn 
đến để theo dõi. 
- CBVT scan những văn bản CVP duyệt 
scan. 
- In sổ văn bản đến trong ngày 

BM01
.QT.0
3/HC-
TC 

5 Phân phối, 
chuyển giao 
công văn 

 CBVT 
 
 

CBVT có trách nhiệm: 
- Phân phối chuyển giao công văn đến cho 
các đơn vị, phòng, ban chuyên viên theo 
dõi ngành, lĩnh vực theo ý kiến chỉ đạo của 
CVP. 
- Thông báo chuyên viên, cán bộ đầu mối 
của các phòng, ban đơn vị trực thuộc tới ký 
nhận vào sổ đăng ký công văn đến, CVP 
chuyển văn bản ngày nào phải chuyển giao 
ngay trong ngày đó, chậm nhất là ngày làm 
việc hôm sau. 

BM01
.QT.0
3/HC-
TC 

 



 

 
VĂN PHÒNG  UBND  
TỈNH QUẢNG BÌNH 

QUY TRÌNH Mã số: QT.03/HC-TC                

Lần ban hành: 01 

Ngày: 30/10/2015 

Trang: 5 / 5 

TẾP NHẬN, XỬ LÝ VĂN BẢN ĐẾN 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 
 

6. BIỂU MẪU 

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 

01 BM01.QT.03/HC-TC Sổ đăng ký công văn đến 

 

7. HỒ SƠ CẦN LƯU 

TT Tên Biểu mẫu 

01 Sổ đăng ký công văn đến 

Lưu ý: Hồ sơ được lưu tại cán bộ, chuyên viên xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu hồ sơ sẽ 
được các đơn vị tự xác định cụ thể. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ 
của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành. 

 
 
 



 
Mẫu sổ đăng ký công văn đến            BM01.QT.03/HC-TC 

 
- Trang bìa của sổ trình bày như sau: 
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

VĂN PHÒNG 
 
 

 

SỔ ĐĂNG KÝ 
CÔNG VĂN ĐẾN 
Tháng:............Năm:........... 

 
 
 

                               
 

     Từ số:.............. đến số.......... 
     Từ ngày:......... đến ngày...... 

 
 
 

Quyển số: .............. 



- Cấu tạo bên trong của sổ gồm 09 cột: 
 

Ngày đến Số đến Tác giả Ngày tháng Số, ký hiệu Tên loại và trích yếu nội dung Đơn vị hoặc người nhận Ký nhận Ghi chú 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 




