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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    #SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
KẾ HOẠCH

Tập huấn công tác Văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng, công tác 
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác kiểm tra nội bộ trường 

học; phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC năm 2023

Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 và Kế hoạch số 
11/KH-PGDĐT ngày 02/3/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc về kế 
hoạch công tác tháng 3 năm 2023; Phòng GDĐT huyện Đại Lộc ban hành kế hoạch 
tập huấn công tác Văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng; công tác tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo; công tác kiểm tra nội bộ trường học; phần mềm quản lý hồ sơ 
CBCCVC năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.  Mục đích
- Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đơn vị và viên chức phụ trách 

công tác văn thư, lưu trữ; thi đua khen thưởng; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố 
cáo; kiểm tra nội bộ trường học và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; hướng 
dẫn, triển khai thực hiện các quy định mới và đảm bảo thống nhất trong việc thực hiện 
quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; thi đua khen thưởng; công tác tiếp 
công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; quản lý hồ sơ CBCCVC toàn ngành.

- Triển khai nhiệm vụ hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ; quản lý, sử dụng 
văn bản điện tử, lập hồ sơ tài liệu điện tử nhằm đẩy mạnh quá trình thực hiện cải cách 
hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

2. Yêu cầu
- Nội dung tập huấn đảm bảo hiệu quả, trọng tâm, thiết thực; giúp viên chức 

nắm vững nội dung cần thực hiện các quy trình, nghiệp vụ trong xử lý văn bản giấy, 
văn bản điện tử để giải quyết công việc hàng ngày tại đơn vị.

- Sau khi tập huấn viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ hiểu được những nội 
dung cơ bản về công tác văn thư, lưu trữ như: kỹ thuật soạn thảo văn bản; quản lý văn 
bản đi – đến, quản lý con dấu; lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ 
quan, Lưu trữ lịch sử; bảo quản an toàn tài liệu, tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu.

- Viên chức hiểu được quy trình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; quy 
định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; kiểm tra nội bộ trường học; cập 
nhật thông tin hồ sơ quản lý cán bộ, công chức, viên chức qua phần mềm.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG
1. Đối tượng
- Lãnh đạo, công chức các bộ phận công tác Phòng GDĐT;
- Hiệu trưởng, viên chức phụ trách công tác văn thư lưu trữ, thi đua khen 

thưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS trên địa bàn huyện.
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2. Nội dung tập huấn
- Chuyên đề về công tác Thi đua khen thưởng;
- Chuyên đề về công tác Văn thư Lưu trữ;
- Chuyên đề về quản lý hồ sơ CBCCVC;
- Chuyên đề về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác 

kiểm tra nội bộ trường học.

 III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
Thời gian: dự kiến 3 ngày: 22,23,24/3/2023, gồm 3 lớp
Lớp 1 - Ngày 22/3/2023: Tập huấn công tác Thi đua khen thưởng, Văn thư Lưu 

trữ.
Lớp 2 - Ngày 23/3/2023: Tập huấn phần mềm Quản lý hồ sơ CBCCVC.
Lớp 3 - Ngày 24/3/2023: Tập huấn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại 

tố cáo; công tác kiểm tra nội bộ trường học.
Buổi sáng: từ 7h30-11h00; Buổi chiều: từ 14h00 đến 17h00
Địa điểm: Hội trường Phòng GDĐT huyện Đại Lộc.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao cho Văn phòng Phòng GDĐT chủ trì, phối hợp với các bộ phận công 

tác tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo nội dung, chương trình đề ra; chuẩn 
bị nội dung, tài liệu tập huấn công tác văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng; bố trí địa 
điểm tham gia tập huấn đảm bảo đúng thành phần, số lượng và các điều kiện cần thiết 
để phục vụ các lớp tập huấn.

2. Giao bộ phận Thanh tra – NGLL chuẩn bị nội dung, tài liệu, mời báo cáo 
viên tham gia tập huấn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo công tác 
kiểm tra nội bộ trường học.

3. Giao bộ phận TCCB chuẩn bị nội dung, tài liệu tập huấn phần mềm quản lý 
hồ sơ CBCCVC.

4. Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị căn cứ vào đối tượng tập huấn, cử viên chức 
phụ trách tham dự tập huấn đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Phòng GDĐT huyện Đại Lộc chịu trách nhiệm chi trả kinh phí tổ chức thực 

hiện các lớp tập huấn đúng theo quy định.
Trên đây là kế hoạch tập huấn công tác Văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng; 

công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác kiểm tra nội bộ trường 
học; phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC năm 2023 của Phòng GDĐT huyện Đại Lộc.

Nơi nhận:
- LĐ, CV Phòng GDĐT;
- Hiệu trưởng các trường học;
- Lưu VP. 

TRƯỞNG PHÒNG

 #ChuKyLanhDao
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