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QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI, VĂN BẢN ĐẾN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 990/2012/QĐ-P.TH ngày 12 tháng 6 năm 2012  

của Tổng Giám đốc Công ty) 

  

I. HƯỚNG DẪN CHUNG 

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

Quy định này hướng dẫn việc quản lý văn bản đi và văn bản đến tại Công ty Cổ 
phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (sau đây gọi 
chung là Công ty). 

2. Nguyên tắc chung 

a) Tất cả văn bản đi, văn bản đến của Công ty, trừ trường hợp có quy định 
khác, đều phải được quản lý tập trung, thống nhất tại bộ phận Văn thư thuộc Phòng 
Tổ chức - Hành chính của Công ty. 

b) Văn bản đi, văn bản đến thuộc ngày nào phải được đăng ký, phát hành hoặc 
chuyển giao trong ngày, chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo. Văn bản đến 
có đóng các dấu độ khẩn: “Hoả tốc” (kể cả “Hoả tốc” hẹn giờ), “Thượng khẩn” và 
“Khẩn” (sau đây gọi chung là văn bản khẩn) phải được đăng ký, trình và chuyển 
giao ngay sau khi nhận được. Văn bản khẩn đi cần được hoàn thành thủ tục phát 
hành và chuyển phát ngay sau khi văn bản được ký.  

c) Văn bản, tài liệu mang bí mật Công ty trong lĩnh vực Đấu thầu, Báo giá chi 
phí tư vấn (sau đây gọi tắt là văn bản mật) được quy định và hướng dẫn cụ thể tại 
Quyết định số 632/2012/QĐ-TGĐ ngày 12/4/2012 của Tổng Giám đốc. 

3. Giải thích từ ngữ 

Trong văn bản này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

a) Văn bản đi  

Tất cả các loại văn bản, kể cả bản sao văn bản, văn bản lưu chuyển nội bộ và 
văn bản mật do Công ty phát hành được gọi chung là văn bản đi.  

b) Văn bản đến  

Tất cả các loại văn bản, kể cả bản Fax, văn bản được chuyển qua mạng và văn 
bản mật và đơn, thư gửi đến Công ty được gọi chung là văn bản đến. 

c) Đăng ký văn bản  

Đăng ký văn bản là việc ghi chép hoặc cập nhật những thông tin cần thiết về 
văn bản như số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; tên loại và trích yếu nội dung; 
nơi nhận v.v... vào sổ đăng ký văn bản và cơ sở dữ liệu quản lý văn bản trên máy vi 
tính để quản lý và tra tìm văn bản. 

II. QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN 

1. Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến 

a) Tiếp nhận văn bản đến 

Khi tiếp nhận văn bản được chuyển đến từ mọi nguồn, nhân viên văn thư của 
Công ty hoặc người được giao nhiệm vụ tiếp nhận văn bản đến trong trường hợp 
văn bản được chuyển đến ngoài giờ làm việc hoặc vào ngày nghỉ, phải kiểm tra sơ 
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bộ về số lượng, tình trạng bì, nơi nhận, dấu niêm phong (nếu có), v.v...; đối với văn 
bản mật đến, phải kiểm tra, đối chiếu với nơi gửi trước khi nhận và ký nhận.  

Nếu phát hiện thiếu hoặc mất bì, tình trạng bì không còn nguyên vẹn hoặc văn 
bản được chuyển đến muộn hơn thời gian ghi trên bì (đối với bì văn bản có đóng 
dấu “Hoả tốc” hẹn giờ), phải báo cáo ngay cho Trưởng phòng Tổ chức - Hành 
chính; trong trường hợp cần thiết, phải lập biên bản với người đưa văn bản.  

Đối với văn bản đến được chuyển phát qua máy Fax hoặc qua mạng, nhân 
viên văn thư cũng phải kiểm tra về số lượng văn bản, số lượng trang của mỗi văn 
bản, v.v...; trường hợp phát hiện có sai sót, phải kịp thời thông báo cho nơi gửi hoặc 
báo cáo Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính xem xét, giải quyết. 

b) Phân loại sơ bộ, bóc bì văn bản đến  

Sau khi tiếp nhận, các bì văn bản đến được phân loại sơ bộ và xử lý như sau:  

- Loại không bóc bì: bao gồm các bì văn bản trên có đóng dấu chữ ký hiệu các 
độ mật (bì văn bản mật); gửi đích danh người nhận, nếu là văn bản liên quan đến 
công việc chung của Công ty thì cá nhân nhận văn bản có trách nhiệm chuyển cho 
nhân viên văn thư của Công ty để đăng ký. 

- Loại do nhân viên văn thư bóc bì: bao gồm tất cả các loại bì còn lại. 

Khi bóc bì văn bản cần lưu ý: 

- Những bì có đóng các dấu độ khẩn hoặc có thời gian giải quyết gấp (ví dụ: 
Giấy mời họp…) cần được bóc trước để giải quyết kịp thời;  

- Không gây hư hại đối với văn bản trong bì; không làm mất số, ký hiệu văn 
bản, địa chỉ cơ quan gửi và dấu bưu điện; cần soát lại bì, tránh để sót văn bản; 

- Đối chiếu số, ký hiệu ghi ngoài bì với số, ký hiệu của văn bản trong bì; 
trường hợp phát hiện có sai sót, cần thông báo cho nơi gửi biết để giải quyết;  

- Nếu văn bản đến có kèm theo phiếu gửi thì phải đối chiếu văn bản trong bì 
với phiếu gửi; khi nhận xong, phải ký xác nhận, đóng dấu vào phiếu gửi và gửi trả 
lại cho nơi gửi văn bản;  

- Đối với đơn, thư khiếu nại, tố cáo và những văn bản cần được kiểm tra, xác 
minh một điểm gì đó hoặc những văn bản mà ngày nhận cách quá xa ngày tháng 
của văn bản thì cần giữ lại bì và đính kèm với văn bản để làm bằng chứng. 

c) Đóng dấu “CÔNG VĂN ĐẾN”, ghi số và thời gian đến 

Văn bản đến của Công ty phải được đăng ký tập trung tại văn thư. Đối với bản 
Fax thì cần chụp lại trước khi đóng dấu “CÔNG VĂN ĐẾN”; đối với văn bản đến 
được chuyển phát qua mạng, trong trường hợp cần thiết, có thể in ra và làm thủ tục 
đóng dấu “CÔNG VĂN ĐẾN”.  

Đối với những văn bản đến không thuộc diện đăng ký tại văn thư thì không 
phải đóng dấu “CÔNG VĂN ĐẾN” mà được chuyển cho đơn vị hoặc cá nhân có 
trách nhiệm theo dõi, giải quyết (ví dụ: Hoá đơn, chứng từ kế toán, các biên bản 
họp hiện trường hoặc dự án….) 

d) Đăng ký văn bản đến 

Văn bản đến được đăng ký vào sổ đăng ký văn bản và cơ sở dữ liệu văn bản 
đến trên máy vi tính. 
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- Khi đăng ký văn bản, cần bảo đảm rõ ràng, chính xác; không viết bằng bút 
chì; không viết tắt những từ, cụm từ không thông dụng. 

2. Trình và chuyển giao văn bản đến 

a) Trình văn bản đến 

Sau khi đăng ký, văn bản đến phải được kịp thời trình người có thẩm quyền 
giải quyết là Tổng Giám đốc (hoặc người được uỷ quyền khi Tổng Giám đốc đi 
vắng) xem xét và cho ý kiến phân phối, chỉ đạo giải quyết. 

Sau khi có ý kiến phân phối, ý kiến chỉ đạo giải quyết (nếu có), văn bản đến 
được chuyển trở lại bộ phận Văn thư Công ty để đăng ký bổ sung vào sổ đăng ký 
văn bản đến hoặc vào các trường tương ứng trong cơ sở dữ liệu văn bản đến.  

b) Chuyển giao văn bản đến 

Căn cứ vào ý kiến của người có thẩm quyền, văn bản đến được nhân bản và 
chuyển giao cho các đơn vị hoặc cá nhân giải quyết. Việc chuyển giao văn bản đến 
cần bảo đảm những yêu cầu sau: 

- Nhanh chóng: văn bản cần được chuyển cho đơn vị hoặc cá nhân có trách 
nhiệm giải quyết trong ngày, chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo; 

- Đúng đối tượng: văn bản phải được chuyển cho đúng đơn vị hoặc người 
nhận.  

- Chặt chẽ: khi chuyển giao văn bản, phải tiến hành kiểm tra, đối chiếu và 
người nhận văn bản phải ký nhận; đối với văn bản đến có đóng dấu “Thượng khẩn” 
và “Hoả tốc” (kể cả “Hoả tốc” hẹn giờ) hoặc văn bản cần thời gian giải quyết gấp 
thì cần ghi rõ thời gian chuyển. 

Cán bộ văn thư của đơn vị trực thuộc hoặc người được thủ trưởng đơn vị giao 
trách nhiệm, sau khi tiếp nhận văn bản đến, phải vào sổ đăng ký của đơn vị, trình 
thủ trưởng đơn vị xem xét và cho ý kiến phân phối, ý kiến chỉ đạo giải quyết (nếu 
có). Căn cứ vào ý kiến của thủ trưởng đơn vị, văn bản đến được chuyển cho cá 
nhân trực tiếp theo dõi, giải quyết.  

3. Lưu văn bản đến 

3.1 Bản lưu văn bản đến tại văn thư được sắp xếp theo thứ tự đăng ký.  

3.2 Bản lưu tại bộ phận Văn thư Công ty là bản có chữ ký trực tiếp về ý kiến 
xử lý văn bản của người có thẩm quyền, trừ những loại văn bản sau: 

- Văn bản được người có thẩm quyền giải quyết quy định trực tiếp cho đơn vị 
hoặc cá nhân xử lý thì bộ phận Văn thư Công ty có trách nhiệm lưu bản chụp 
(photo). 

 - Văn bản được Tổng Giám đốc quy định riêng cho từng dự án, công trình 
đặc thù. 

- Đối với loại văn bản có ý kiến xử lý văn bản của người có thẩm quyền 
không lưu bản gốc thì bộ phận Văn thư Công ty có trách nhiệm ghi rõ vào sổ theo 
dõi văn bản đến. 

3.3 Trước khi kết thúc ngày làm việc, bộ phận Văn thư Công ty có nhiệm 
vụ trình Tổng Giám đốc toàn bộ bản chụp (photo) các văn bản đến đã có ý kiến 
phân phối, chỉ đạo giải quyết và được chuyển giao trong ngày.  
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Kèm theo là Phụ lục 1: Dòng chảy quá trình quản lý văn bản đến 

III. QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI 

1. Ghi số và ngày, tháng, năm và nhân bản văn bản 

a) Ghi số và ngày, tháng, năm văn bản 

- Ghi số của văn bản 

Tất cả văn bản đi của Công ty đều được đánh số theo hệ thống số chung của 
Công ty do văn thư thống nhất quản lý, trừ những loại văn bản sau: 

 - Văn bản được Tổng Giám đốc quy định riêng cho từng dự án, công trình 
đặc thù, chỉ làm thủ tục đóng dấu tại Văn thư Công ty. 

- Văn bản của các Phó Tổng Giám đốc, các Phòng chức năng có nội dung 
điều chỉnh trong phạm vi một số đơn vị Công ty.  

- Ghi ngày, tháng, năm vào các mục có liên quan trong văn bản và ghi rõ ngày 
giờ đóng dấu tại phiếu trình văn bản. 

b) Nhân bản 

Đơn vị chủ trì soạn thảo, sau khi văn bản được lãnh đạo Công ty ký thì căn cứ 
vào phạm vi điều chỉnh của văn bản sẽ nhân bản theo đúng số lượng. 

2. Đóng dấu cơ quan 

a) Đóng dấu cơ quan 

Việc đóng dấu lên chữ ký và lên các phụ lục kèm theo văn bản chính được 
thực hiện theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 26 của Nghị định số 110/2004/NĐ-
CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư. 

Việc đóng dấu giáp lai đối với văn bản, tài liệu chuyên ngành và phụ lục kèm 
theo được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 26 của Nghị định số 
110/2004/NĐ-CP. Dấu được đóng vào khoảng giữa mép phải của văn bản hoặc 
phụ lục văn bản, trùm lên một phần các tờ giấy. 

3. Đăng ký văn bản đi 

Văn bản đi được đăng ký vào sổ đăng ký văn bản đi và cơ sở dữ liệu văn bản 
đi trên máy vi tính. 

4. Chuyển phát văn bản đi 

b) Chuyển phát văn bản đi  

* Nhiệm vụ của Văn thư Công ty:  

- Chuyển giao cho các đơn vị, cá nhân trong nội bộ Công ty những loại văn 
bản do Tổng Giám đốc ký hoặc văn bản nội bộ của các Phó Tổng Giám đốc hoặc 
các Trưởng phòng ký thừa lệnh Tổng Giám đốc theo sự phân cấp quy định tại Quy 
chế làm việc và phân công nhiệm vụ của người quản lý công ty ban hành theo 
quyết định số 17/2012/QĐ-HĐQT ngày 01/4/2012 của Chủ tịch HĐQT.  

Khi chuyển giao văn bản cho các đơn vị, cá nhân trong nội bộ, người nhận 
văn bản phải ký nhận vào sổ. 

- Tất cả văn bản đi do nhân viên Văn thư Công ty chuyển trực tiếp hoặc qua 
bưu điện hoặc qua Fax cho các cơ quan, tổ chức khác đều phải được ghi cụ thể vào 
sổ quản lý văn bản đi. 
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Việc chuyển phát văn bản đi được căn cứ vào đề nghị của đơn vị chủ trì soạn 
thảo theo mẫu Phiếu đề nghị chuyển phát văn bản 

* Nhiệm vụ của cán bộ văn thư đơn vị trực thuộc:  

- Chuyển phát văn bản có liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng kinh tế, 
thực hiện công tác quản lý và sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

- Việc chuyển giao văn bản đi phải được ký nhận hoặc theo dõi vào sổ quản lý 
văn bản đi của đơn vị. 

5. Lưu văn bản đi 

Bản lưu văn bản đi tại văn thư được sắp xếp theo thứ tự đăng ký.  

Bản lưu tại bộ phận Văn thư Công ty là bản có chữ ký trực tiếp của người có 
thẩm quyền, trừ những loại văn bản sau: 

- Văn bản độ Mật được Tổng Giám đốc quy định trực tiếp cho đơn vị hoặc cá 
nhân lưu. 

 - Văn bản được Tổng Giám đốc quy định riêng cho từng dự án, công trình 
đặc thù, chỉ làm thủ tục đóng dấu tại Văn thư Công ty. 

- Văn bản của các Phó Tổng Giám đốc, các Phòng chức năng có nội dung 
điều chỉnh trong phạm vi một số đơn vị Công ty thì lưu bản chụp (photo).  

Kèm theo là Phụ lục 2: Dòng chảy quá trình quản lý văn bản đi 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2012. Các quy định 
trước đây trái với quy định này đều được bãi bỏ. 

2. Các Phó Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm 
chỉ đạo triển khai thực hiện quy định này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng 
mắc, đề nghị các cá nhân, đơn vị phản ánh về Phòng Tổ chức - Hành chính để phối 
hợp giải quyết./. 
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Phụ lục 1- DÒNG CHẢY QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 990/2012/QĐ-P.TH ngày 12 tháng 6 năm 2012  

của Tổng Giám đốc Công ty) 

 

Trách nhiệm Các bước 

 

 

 

 

Nội dung 

 

Văn thư Công ty 

 

- Vào sổ quản lý văn 
bản đến (Ghi số, ngày, 
tháng, năm) 

 

  

 

Tổng Giám đốc  

hoặc Người được uỷ quyền 

 

 

 

- Ý kiến xử lý, chỉ đạo 
trực tiếp vào văn bản 

 

  

Văn thư Công ty 

 

 

 

- Đơn vị, cá nhân nhận 
văn bản có trách nhiệm 
thực hiện theo ý kiến 
xử lý, chỉ đạo 

  

Văn thư Công ty 

 

 

- Trước khi Văn thư 
Công ty lưu bản gốc thì 
sao chụp lại trình Tổng 
Giám đốc theo dõi việc 
giải quyết văn bản 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp nhận và 
phân loại 

Xử lý văn bản  

Phân phối và 
chuyển giao văn 

bản 

Lưu trữ  
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Phụ lục 2- DÒNG CHẢY QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 990/2012/QĐ-P.TH ngày 12 tháng 6 năm 2012  

của Tổng Giám đốc Công ty) 

 

Trách nhiệm Các bước 

 

 

 

 

Nội dung 

 

Văn thư Công ty 

- Vào sổ quản lý văn bản 
đi (Ghi số, ngày, tháng, 
năm vào văn bản gốc) 

 

  
 
 

Đơn vị chủ trì  
soạn thảo 

 
 

 

- Đơn vị chủ trì soạn thảo 
nhân bản số lượng theo 
quy định  

 

 

Văn thư Công ty 

 

 

 

 

Văn thư Công ty 

hoặc đơn vị chủ trì 

 

- Căn cứ vào loại hình 
văn bản. Văn thư Công ty 
hoặc đơn vị chủ trì soạn 
thảo chịu trách nhiệm 
chuyển phát theo mẫu 
Phiếu đề nghị chuyển 
phát văn bản. 

Văn thư Công ty  

 

 

 - Văn thư Công ty lưu 
bản gốc, trừ những 
trường hợp khác đã được 
quy định cụ thể. 

 

 

 

Tiếp nhận  

Nhân bản 

Chuyển phát 
văn bản đi 

Lưu trữ  

Đóng dấu 
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Mẫu- PHIẾU ĐỀ NGHỊ CHUYỂN PHÁT VĂN BẢN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 990/2012/QĐ-P.TH ngày 12 tháng 6 năm 2012  

của Tổng Giám đốc Công ty) 

 

1- Đơn vị chủ trì soạn thảo:…………………………………………………….. 

2- Trích yếu văn bản:…………………………………………………………… 

3- Đề nghị chuyển phát: 

TT Nơi nhận Hình thức 
chuyển phát 

Ghi chú 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 Hà Nội, ngày      tháng      năm 

Người đề nghị 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

Lưu ý:  

- Trích yếu văn bản có thể ghi tóm tắt số hiệu văn bản 

- Cột hình thức chuyển phát có thể ghi tắt (TT: Trực tiếp; F: Fax; CPN: Chuyển 
phát nhanh)  


