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QUY TRÌNH XỬ LÝ
ÔN VĂN ẾN VÀ Lần ban hành: 01
ÔN VĂN I

1. Đơn vị và cá nhân có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội
dung của quy trình này.
2. Nội dung trong quy trình này có hiệu lực thi hành theo sự chỉ đạo của Hiệu
trưởng Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng.
3. Mỗi đơn vị được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các đơn vị khi có nhu
cầu bổ sung thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với thư ký ISO để có bản đóng dấu kiểm
soát. Cán bộ, công chức, viên chức được cung cấp file mềm trên mạng nội bộ để chia sẻ
thông tin khi cần.
NƠI NHẬN: (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu X ô bên cạnh)
X

Hiệu trƣởng

X

Phó Hiệu trƣởng

X

Các đơn vị phòng, khoa

THEO DÕI TÌNH TRẠN
Trang

SỬ

ỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)
ạng mục sửa đổi
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óm tắt nội dung hạng mục
sửa đổi

Quy trình xử lý công văn đến và công văn đi
1. MỤ

QT.01/TCHC

ÍCH:
Nhằm quy định thống nhất về trình tự tiếp nhận, xử lý, luân chuyển văn bản,

đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, bảo
mật, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ quản lý và tổ chức các hoạt động của Trƣờng Cao
Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng.
2. P ẠM VI ÁP DỤNG:
Quy trình này áp dụng cho tất cả các văn bản của các phòng, khoa, bộ môn, đơn
vị, cá nhân trong và ngoài Trƣờng. Các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm phối hợp thực
hiện cùng với đơn vị đầu mối (phòng Tổ chức Hành chính) để giúp công tác quản lý
văn bản của Trƣờng ngày càng chặt chẽ, đúng pháp luật và đạt hiệu quả cao.
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN:
- Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 8/4/2004 của Chính phủ về Công tác văn thƣ và
Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ
về công tác văn thƣ.
- Thông tƣ số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hƣớng dẫn thể
thức và kỹ thuật trình bày văn bản Hành chính;
- 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 tháng 4 năm 2009 của Chính
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8
năm 2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.
- Quyết định số 393/QĐ-CĐKTCT ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Hiệu trƣởng Trƣờng
Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng về việc ban hành Quy định về công tác văn thƣ, lƣu trữ;
- Quyết định số 379/QĐ-CĐKTCT-TCHC ngày 28/3/2014 của Hiệu trƣởng Trƣờng Cao
Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng về việc ban hành Quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày và
mẫu các loại văn bản của Trƣờng Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng;
- Quyết định số 396/QĐ-CĐKTCT ngày 02 tháng 4 năm 2014 của Hiệu trƣởng Trƣờng
Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành và
quản lý văn bản của Trƣờng Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng.
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4. TH ẬT N Ữ VÀ Ừ VIẾ

QT.01/TCHC

ẮT:

4.1 Giải thích thuật ngữ:
- Văn bản đến: là các văn bản, tài liệu, thƣ tín… do các cơ quan, tổ chức bên ngoài gửi đến
Trƣờng (có thể nhận trực tiếp, qua đƣờng bƣu điện, fax, email…)
- Văn bản đi: là tất cả các văn bản do Trƣờng Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng ban hành.
4.2

ừ viết tắt:
- BM

Biểu mẫu

- TC-HC

Tổ chức - Hành chính

- TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

- QĐ

Quyết định

- CV

Công văn

- VB

Văn bản

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH:
5.1. Quy trình xử lý công văn đến:
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hịu trách nhiệm
hực
Phối
hiện
hợp
Văn thƣ

Bảo vệ

ác bƣớc thực hiện

Tiếp nhận văn bản đến

Văn thƣ

Kiểm tra, phân loại, bóc bì,
đóng dấu đến, vào sổ, trình
văn bản đến

Giám
hiệu

Duyệt văn bản đến

Văn thƣ

Các đơn
vị liên
quan

Các đơn
vị liên
quan

P.TCHC

Các đơn
vị đƣợc
giao giải
quyết
văn bản

Phân phối văn bản

Giải quyết văn bản

Trƣởng
các đơn
vị

QT.01/TCHC

Tài liệu liên quan

5.1.1
5.1.2.
- Đóng dấu công văn
M.10-QT.01/TCHC
- Sổ đăng ký văn bản đến
M.01-QT.01/TCHC
5.1.3

5.1.4
-Sổ phân phối công văn
M.11-QT.01/TCHC

5.1.5

Theo dõi, đôn đốc các
đơn vị giải quyết văn bản
đúng thời hạn

5.1.6

Lƣu văn bản

5.1.7
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* Mô tả Quy trình dạng bảng:

STT

Công việc

Ngƣời
thực
hiện

Quy trình thực hiện

Biểu mẫu

- Nhân viên văn thƣ tiếp nhận văn bản đến
Tiếp nhận văn bản
5.1.1 đến

Nhân viên
Văn thƣ

-Văn bản đến nhận qua: Bƣu điện, Fax, Email hoặc
nhận trực tiếp.
-Trƣờng hợp ngoài giờ làm việc: Bộ phận bảo vệ sẽ
tiếp nhận, đến ngày làm việc tiếp theo bảo vệ bàn giao
cho nhân viên văn thƣ.
a) Kiểm tra:
- Kiểm tra số lƣợng, tình trạng bì văn bản, dấu niêm
phong (nếu có)

Kiểm tra, phân loại,
bóc bì văn bản, đóng
5.1.2 dấu đến, vào sổ, trình
văn bản đến

- Kiểm tra đối chiếu với nơi gửi trƣớc khi nhận và ký
nhận.
- Trƣờng hợp phát hiện thiếu, tình trạng bì văn bản
không còn nguyên vẹn...Văn thƣ trƣờng phải báo cáo
cho Trƣởng phòng Tổ chức - Hành chính có ý kiến chỉ
đạo.
b) Phân loại:
Văn bản đƣợc phân thành 2 loại:
b.1) VB không bóc bì:
- VB gửi đích danh cá nhân, đơn vị trong Trƣờng (Văn
thƣ chuyển cho các cá nhân, đơn vị).
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QT.01/TCHC

- VB gửi cho các tổ chức đoàn thể: Văn thƣ chuyển cho
các tổ chức đoàn thể
b.2) VB bóc bì: Văn bản gửi cho “Trƣờng Cao Đẳng
Kỹ Thuật Cao Thắng”
c) Bóc bì văn bản:
Ƣu tiên những văn bản “Hỏa tốc”, “Thƣợng khẩn”,
“Khẩn”
d) Đóng dấu đến:
- Dấu “Công văn đến” đƣợc đóng rõ ràng, ngay ngắn
vào khoảng giấy trống dƣới số, ký hiệu (đối với những
văn bản có tên loại), dƣới mục trích yếu nội dung (đối
với công văn), dƣới ngày, tháng, năm ban hành văn bản
hoặc khoảng giấy trống trên đầu văn bản.
e) Vào sổ công văn đến:
- Trƣờng hợp đăng ký văn bản đến bằng sổ thì phải
đăng ký đầy đủ, rõ ràng, chính xác các thông tin cần
thiết về văn bản; không viết bằng bút chì, bút mực đỏ;
không viết tắt những từ, cụm từ không thông dụng.
- Trƣờng hợp đăng ký văn bản đến bằng máy vi tính thì
cuối mỗi năm phải in ra giấy và đóng sổ để quản lý.
- Văn bản mật phải đƣợc đăng ký riêng.
f) Trình văn bản đến:
- Văn bản đến, sau khi đã vào sổ hoặc đã nhập liệu vào
máy vi tính, văn thƣ trình Trƣởng phòng Tổ chức Hành
chính xem, sau đó trình Giám hiệu duyệt phân phối văn
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QT.01/TCHC

bản.
5.1.3

Duyệt văn bản đến

5.1.4 Phân phối văn bản

5.1.5 Giải quyết văn bản
Theo dõi, đôn đốc các
5.1.6 đơn vị giải quyết văn
bản đúng thời hạn

5.1.7 Lƣu văn bản

- Giám hiệu bút phê trên góc trái của văn bản.
- Văn thƣ căn cứ bút phê của Giám hiệu để chuyển văn
bản đến các đơn vị và cá nhân có liên quan trong thời
gian sớm nhất.
- Văn bản đến, sau khi đã có ý kiến của Giám hiệu, văn
thƣ nhân bản theo số lƣợng đơn vị đƣợc nhận, phải
chuyển đến đúng đơn vị hoặc cá nhân có trách nhiệm
xử lý giải quyết. Ngƣời nhận văn bản phải ký nhận đầy
đủ.
- Đối với những văn bản quy phạm pháp luật mang tích Mẫu M.11QT.01/TCHC
chất phổ biến rộng rãi cho toàn thể cán bộ, viên chức
và HSSV trong toàn trƣờng biết thì văn thƣ căn cứ ý
kiến của Giám hiệu, sao in thành nhiều bản để gửi các
đơn vị liên quan hoặc cập nhật lên Website của
Trƣờng.
- Sau khi nhận đƣợc văn bản của Hiệu trƣởng phê
duyệt do văn thƣ đƣa đến, Lãnh đạo các đơn vị căn cứ
vào nội dung văn bản để thực hiện.
- Phòng Tổ chức Hành chính phối hợp với các trƣởng
đơn vị có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc giải quyết
các văn bản theo đúng thời hạn.
- Văn thƣ căn cứ vào bút phê của Hiệu trƣởng để
chuyển giao văn bản đến các đơn vị. Đơn vị trực tiếp
giải quyết văn bản sẽ chịu trách nhiệm lƣu văn bản đến
để giải quyết.
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5.2 Quy trình xử lý công văn đi:
hịu trách nhiệm
hực
Phối hợp
hiện
Các
đơn vị ,
cá nhân

Lƣu đồ

Soạn thảo văn bản

QT.01/TCHC

Tài liệu liên quan

5.2.1

Các
đơn vị ,
cá nhân

Văn thƣ

Kiểm tra thể thức, kỹ thuật
trình bày văn bản

5.2.2
Công văn dự thảo

Các
đơn vị ,
cá nhân

Văn thƣ

Trình ký

- 5.2.3
Công văn dự thảo

Ký duyệt văn bản

- 5.2.4
Công văn dự thảo

Giám
hiệu

Phân loại, ghi số công văn, photo
văn bản (theo đúng số lƣợng đã ghi
ở phần “Nơi nhận”), đóng dấu

Văn thƣ

Văn thƣ

Các
đơn vị,
cá nhân
Văn thƣ

Vào sổ văn bản đi

Văn thƣ

Phân phối văn bản đến các đơn vị
liên quan

Lƣu trữ văn bản
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- 5.2.5
Công văn đã phê duyệt

- 5.2.6
Sổ công văn đi

- 5.2.7
Sổ ký nhận văn bản đi

- 5.2.8

Quy trình xử lý công văn đến và công văn đi
* Mô tả quy trình theo dạng bảng:
Ngƣời thực
STT
ông việc
hiện

5.2.1

5.2.2

Soạn thảo văn
bản

Kiểm tra thể
thức, kỹ thuật
trình bày văn
bản

Trình ký
5.2.3

Văn thƣ, các
đơn vị

Văn thƣ, các
đơn vị

QT.01/TCHC
Quy trình

-Mẫu M.03QT.01/TCHC
-Mẫu M.04QT.01/TCHC
-Mẫu M.05QT.01/TCHC
- Các đơn vị, cá nhân soạn thảo văn bản theo đúng -Mẫu M.06quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày.
QT.01/TCHC
-Mẫu M.07QT.01/TCHC
-Mẫu M.08QT.01/TCHC
-Mẫu M.09QT.01/TCHC
- Trƣớc khi trình ký văn bản đi, các Trƣởng đơn vị
hoặc cá nhân đƣợc ủy quyền phải ký “nháy” vào
dòng cuối cùng của văn bản. Việc ký “nháy” vào
văn bản nhằm đảm bảo tính chính xác về nội dung
và hình thức văn bản.
- Trƣờng hợp văn bản trình bày không đúng thể
thức, văn thƣ đề nghị đơn vị, cá nhân soạn thảo
phải soạn lại văn bản theo đúng thể thức quy định.

Văn thƣ, các
đơn vị

Biểu mẫu

- Sau khi văn bản đƣớc ký “nháy” thì các đơn vị,
cá nhân trình Giám hiệu ký ban hành văn bản.
- Hồ sơ trình ký gồm có hồ sơ nguyên tắc (nếu cần)
và văn bản trình ký. Hồ sơ nguyên tắc là tập hợp
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QT.01/TCHC
những văn bản có nội dung hƣớng dẫn, liên quan
đến văn bản trình ký.

5.2.4

Ký duyệt văn
bản

Giám hiệu

- Giám hiệu xem nội dung văn bản và ký vào văn
bản theo thẩm quyền để ban hành văn bản. Trƣờng
hợp văn bản có sai sót, các đơn vị, cá nhân phải
soạn lại văn bản.
- Văn thƣ kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật
trình bày văn bản. Nếu phát hiện có sai sót, văn thƣ
phải kịp thời báo cáo với ngƣời đƣợc giao trách
nhiệm xem xét, giải quyết.

5.2.5

Phân loại, ghi
số công văn,
photo văn bản
(theo đúng số
Văn thƣ
lƣợng đã ghi ở
“Nơi nhận”),
đóng dấu

- Phân loại văn bản, ghi số, ngày, tháng, năm ban
hành văn bản.
- Việc ghi số, ngày, tháng, năm ban hành văn bản
do văn thƣ thống nhất quản lý thực hiện theo
Thông tƣ số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 -Mẫu M.10năm 2011 của Bộ Nội Vụ hƣớng dẫn về thể thức QT.01/TCHC
và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
- Văn bản đi đƣợc nhân bản theo đúng số lƣợng
đƣợc ghi ở phần “Nơi nhận”. Việc nhân bản đƣợc
thực hiện theo Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của
Chỉnh phủ quy định về công tác văn thƣ.
- Việc đóng dấu lên chữ ký và lên các phụ lục kèm
theo văn bản chính đƣợc thực hiện theo Nghị định
số 110/2004/NĐ-CP ngày 8/4/2004 của Chính phủ
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và Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02
năm 2010 của Chính phủ.

5.2.6

Vào sổ văn
bản đi

Văn thƣ

- Việc đóng dấu các độ khẩn “hoả tốc” (kể cả “hoả
tốc” hẹn giờ), “thƣợng khẩn” và “khẩn” trên văn
bản đƣợc thực hiện theo quy định hiện hành.
- Việc đóng dấu các độ mật “tuyệt mật”, “tối mật”
và “mật” trên văn bản đƣợc thực hiện theo quy
định tại khoản 2 và khoản 3 của Thông tƣ
12/2002/TT-BCA (A11).
- Văn bản đi đƣợc đăng ký vào sổ hoặc vào cơ sở -Mẫu M.02dữ liệu máy tính.
QT.01/TCHC
- Viết bì văn bản, cho văn bản vào bì, dán bì văn
bản và chuyển văn bản đến nơi nhận (có thể qua
đƣờng bƣu điện hoặc chuyển trực tiếp).

5.2.7

Phân phối văn
bản đến các Các đơn vị,
đơn vị liên cá nhân, văn
quan
thƣ

- Trong trƣờng hợp cần chuyển phát nhanh, văn
bản đi có thể đƣợc chuyển cho nơi nhận bằng máy
fax hoặc chuyển qua mạng, nhƣng sau đó phải gửi
bản chính đối với những văn bản có giá trị lƣu trữ.
- Văn bản đi chuyển cho các đơn vị phải đƣợc cho
ký nhận vào sổ chuyển giao văn bản.
- Việc chuyển phát văn bản mật đƣợc thực hiện
theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà
nƣớc.

5.2.8

Lƣu trữ văn
bản
Văn thƣ

- Việc lƣu văn bản đi đƣợc thực hiện theo quy định
tại Điều 19 của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP và
Nghị định 09/2010/NĐ-CP. Bản lƣu tại văn thƣ là
bản có chữ ký trực tiếp của ngƣời có thẩm quyền
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(bản gốc). Bản lƣu văn bản đi tại văn thƣ đƣợc sắp
xếp theo số thứ tự đăng ký.
- Việc lƣu giữ, bảo vệ, bảo quản và sử dụng bản
lƣu văn bản đi có đóng dấu các độ mật đƣợc thực
hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật
Nhà nƣớc.
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6. Ồ SƠ:

Tên Hồ sơ

STT
1.

Sổ quản lý văn bản đến

2.

Sổ quản lý văn bản đi

ơn vị, cá
nhân lƣu
Nhân viên
Văn thƣ
Nhân viên
Văn thƣ

Nơi lƣu

hời gian lƣu

Phòng TCHC

Không thời hạn

Phòng TCHC

Không thời hạn

7. P Ụ LỤ :
STT

Mã số

ên biểu mẫu

1

M.01 - QT.01/TCHC

Sổ đăng ký công văn đến

2

M.02 - QT.01/TCHC

Sổ đăng ký công văn đi

3

M.03 - QT.01/TCHC

Quyết định

4

M.04 - QT.01/TCHC

Công văn hành chính

5

M.05 - QT.01/TCHC

Công văn nội bộ các đơn vị

6

M.06 - QT.01/TCHC

Văn bản có tên loại

M.07 - QT.01/TCHC

Quy chế, quy định ban hành kèm
Quyết định

8

M.08 - QT.01/TCHC

Giấy mời

9

M.09 - QT.01/TCHC

Bản sao văn bản

10

M.10 - QT.01/TCHC

Dấu “Công văn đến”

11

M.11 - QT.01/TCHC

Sổ ký nhận công văn

7
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