
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP quy định chi tiết về công tác văn thư và quản lý 

nhà nước về công tác văn thư 

 Theo Nghị định này, số lượng các loại văn bản hành chính có 29 loại gồm các 

văn bản sau: Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, 

thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, 

báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa 

thuận, giấy uỷ quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu 

chuyển, phiếu báo, thư công. So với Nghị định 09/2010/NĐ-CP bổ sung thêm 01 loại 

văn bản đó là Phiếu báo và bớt 04 loại văn bản đó là: Bản cam kết; Giấy đi đường; 

Giấy chứng nhận; Giấy biên nhận hồ sơ. 

 

Hình ảnh minh họa về quản lý văn bản 

           Một điểm mới và rất quan trọng trong Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định, 

các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bố trí kinh phí cho công tác văn thư trong dự 

toán ngân sách nhà nước hàng năm. Kinh phí cho công tác văn thư được sử dụng vào 

các công việc: Mua sắm, nâng cấp hệ thống, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, vật tư 

tiêu hao phục vụ công tác văn thư; bảo đảm thông tin liên lạc, chuyển phát văn bản, 

số hóa văn bản; nghiên cứu, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ trong 

công tác văn thư; các hoạt động khác phục vụ công tác văn thư. 

 

Công tác lưu trữ cơ quan 



 Để thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nội dung của công tác văn thư theo quy định 

tại Nghị định này, việc hiện đại hóa, nâng cấp hệ thống, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết 

bị, nâng cao trình độ cho người làm công tác văn thư phải thực hiện thường xuyên 

phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ, yêu cầu cải cách hành chính, xây 

dựng Chính phủ điện tử. Vì vậy quy định các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bố trí 

kinh phí cho công tác văn thư trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm là vô cùng 

cần thiết. 

 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn 

thư thay thế: Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về công tác văn thư; 

Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010, nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật 

về văn thư, đáp ứng các yêu cầu, tiến trình cải cách hành chính, chủ động tham gia 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 52-

NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị, xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam 

và hội nhập quốc tế. 

                                                                                Phạm Hồng Ngọc- Văn phòng 

 


