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Lần ban hành: 02

1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của
quy định này.
2. Nội dung trong quy địnhG này
có hiệu
như sự chỉ đạo của
T EO
DÕ lực
SỬ thi hành
Ổ
Giám đốc bệnh viện.
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 được cung cấp file mềm trên mạng
nội bộ để chia sẻ thông tin khi cần.

3.

Ậ (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu X ô bên cạnh)

NƠ






□

Giám đốc
Phó giám đốc
Các phòng chức n ng
Các đơn vị lâm sàng
Các đơn vị cận lâm sàng

T EO DÕ TÌ
Trang

TR

ạng mục sửa đổi

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

G SỬ

Ổ (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)
Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

phận T thư thu c phòng ối ngoại – HTQT là đơn
vị gi p L nh đạo bệnh viện .

3

II

4
5

4.1
5.1

sung thêm n i dung quy tr nh

5

5.2

sung thêm n i dung quy tr nh

Ngày ban hành: 01/10/2013

Giải thích thêm thuật ngữ
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Quy trình xử lý văn bản đi và đến tại bệnh viện Bạch Mai
Ụ

I.

QT.05.HT

Í

Nhằm quy định thống nhất về thủ tục tiếp nhận, xử l , phân phối v n bản đến và ban
hành v n bản đi tại bệnh viện ạch Mai.
II. P

V ÁP DỤ G
- Quy tr nh này được áp dụng đối với tất cả các v n bản đến và đi của bệnh viện ạch Mai.

phận T thư
thu c Phòng ối ngoại - HTQT, b phận v n thư thu c phòng
HCQT là đơn vị gi p L nh đạo bệnh viện t chức thực hiện quy tr nh này.
III. T

UT

K

O

1. Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia ngày 04/4/2001.
2. Luật an hành v n bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996.
3. Luật sửa đ i, b sung m t số điều của Luật
ngày 16/12/2002.

an hành v n bản quy phạm pháp luật

4. Nghị định số 58/2001/N -CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản l và sử dụng
con dấu.
5. Nghị định số 110/2004/N -CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác v n thư.
6. Thông tư 55/2005/TTLT-BNV- PCP ngày 06/5/2005 của
hướng dẫn về thể thức v n bản và ỹ thuật tr nh bày v n bản.
IV. T UẬT GỮ V TỪ V

N i vụ và

n phòng Chính phủ,

T TẮT

4.1. Giải thích thuật ngữ :
- Các đơn vị:

là các Trung tâm, iện, Khoa, Phòng trực thu c bệnh viện ạch Mai.

- Chuyên viên thụ lý: là chuyên viên của các đơn vị được L nh đạo đơn vị phân công
xử l v n bản hoặc công việc cụ thể.
- Văn thư Bệnh viện: là b phận v n thư thu c phòng Hành chính quản trị.
- Văn thư đơn vị:

là người làm công tác v n thư của m i đơn vị.

- Văn bản đến:

-

-

là toàn b v n bản, tài liệu, ể cả đơn thư iến nghị, hiếu tố do
các cơ quan, t chức, cá nhân trong và ngoài nước gửi đến
M, L nh đạo
M, các đơn vị trực thu c
M theo
đường v n bản, fax hoặc gửi trực tiếp qua h p thư điện tử (email)
của ệnh viện.
là toàn b các v n bản do BVBM hoặc các đơn vị của BVBM
Công văn đi:
ban hành, gửi các t chức, cá nhân bên ngoài và các cơ quan, đơn vị,
cá nhân thu c
M ể cả v n bản gửi qua h p thư điện tử (email)
của ệnh viện.
Công văn nội viện: là toàn b các v n bản do các đơn vị trực thu c
M gửi đến
L nh đạo ệnh viện.
Lãnh đạo BVBM:
bao gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc ệnh viện.
Văn bản gốc:
là v n bản có chữ
tươi/ hoặc đóng dấu đỏ của đơn vị ban hành.

4.2. Từ viết tắt :
Ngày ban hành: 01/10/2013

Trang 3/11

Quy trình xử lý văn bản đi và đến tại bệnh viện Bạch Mai
-

QT.05.HT

G : an Giám đốc

- C : Công v n.
- G

: Giám đốc ệnh viện

- M HTN: Mạng điều hành tác nghiệp
- PMQL

: Phần mềm quản l v n bản

- TTK: T Thư
:

-

n bản

- VTBV:
-

T

:

n thư bệnh viện
n thư đơn vị

Ngày ban hành: 01/10/2013
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Quy trình xử lý văn bản đi và đến tại bệnh viện Bạch Mai
V.

QT.05.HT

Ộ DU G QUY TRÌ
5.1. Sơ đồ quá trình ử lý văn bản đến:

Trách nhiệm

n thư
ệnh viện

T Thư

Giám đốc
bệnh viện

T Thư

n thư
ệnh viện,
n thư các
đơn vị

ác bước thực hiện

Tiếp nhận
v n bản đến

Phân loại v n bản
và tr nh Giám đốc

Ghi iến
chỉ đạo

Xử l v n bản đ
được duyệt
Giao nhận v n bản

ô tả/ Tài liệu liên quan
- T
đóng dấu đến, nhập vào phần mềm quản l v n bản,
in phiếu xử l v n bản (BM.05.HT.01) và chuyển TTK.
- ối với các C hẩn, hỏa tốc: ghi số C , tên cơ quan gửi,
nhập vào PMQL
và chuyển ngay cho TTK.
- ối với các C có đóng dấu Mật, Tối mật, Tuyệt mật và các
b thư "Chỉ người có tên trên b mới được bóc": T
hông
mở mà chỉ ghi số C , tên cơ quan gửi vào S theo dõi C
đến và đóng dấu trên b thư và chuyển theo quy tr nh.
- T
chuyển
trực tiếp cho đơn vị và cá nhân nếu gửi
đích danh.
- TTK phân loại VB đến: C n i viện, C ngoại viện, C
thường, C hẩn. Các CV hẩn tr nh ngay G bằng cặp
trình hẩn.
-G
ghi
iến gửi các Phó Giám đốc, L nh đạo đơn vị
hoặc TTK tùy theo lĩnh vực được phân công để giải quyết vào
Phiếu xử l
.
- TTK xử l C đ được duyệt, chuyển cho T
để gửi cho
các đơn vị, cá nhân liên quan.
- ối với C do TTK trực tiếp nhận, sau hi được phê duyệt
TTK liên hệ các đơn vị lên nhận.
- T
nhập phiếu xử l VB đ có chỉ đạo của G lên
M HTN, gửi email cho các đơn vị/cá nhân liên quan và báo
các đơn vị. Trường hợp giao nhận
gốc phải có
nhận
vào s theo dõi C (BM.05.HT.03).
- T
lấy C trên M HTN gửi l nh đạo đơn vị.

Lãnh đạo
các đơn vị

Phân công
xử l v n bản

- L nh đạo đơn vị chỉ đạo chuyên viên giải quyết.
- T
chuyển VB cho các chuyên viên.

Chuyên viên
được phân
công

Xử l v n bản

- Các chuyên viên được phân công nghiên cứu
, thu thập các
tài liệu, xử l và báo cáo ết quả xử l cho L nh đạo đơn vị.

Lãnh đạo
các đơn vị

áo cáo ết quả
xử l

- L nh đạo các đơn vị báo cáo ết quả xử l cho G .

Các đơn vị
được giao/
T Thư

Tập hợp báo cáo

Ngày ban hành: 01/10/2013

- Các đơn vị được giao/ TTK tập hợp ết quả báo cáo Giám
đốc và nhắc các đơn vị thực hiện.
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Quy trình xử lý văn bản đi và đến tại bệnh viện Bạch Mai
5.2. Sơ đồ quá trình soạn thảo văn bản đi
Trách
nhiệm
L nh đạo
đơn vị

Chuyên viên
được phân
công

Lãnh đạo
đơn vị

ác bước thực hiện
Nhận v n bản
yêu cầu và phân
công xử l

Nghiên cứu và
soạn thảo v n
bản

Phê
duyệt

ô tả/ Tài liệu liên quan
- L nh đạo đơn vị nghiên cứu
chuyên viên soạn thảo
.

yêu cầu và phân công

- Chuyên viên soạn thảo
theo quy định về tr nh bày
VB của Nhà nước (BM.05.HT.04) đối với ngoại viện và
(BM.05.HT.05) đối với n i viện). V n bản dự thảo phải
dễ đọc, rõ ràng, đáp ứng được yêu cầu. Tùy theo yêu cầu
phải được chuẩn bị ít nhất t 3
gốc trở lên.
- ối với các v n bản do Lãnh đạo đơn vị ký ban hành,
Lãnh đạo đơn vị iểm tra n i dung, thể thức
và chịu
trách nhiệm trước hi .
- ối với các v n bản tr nh G ký, Lãnh đạo đơn vị
nháy vào bên phải chức danh của người
v n bản.

T Thư ký

Tiếp nhận
v n bản

Ban Giám
đốc

Phê
duyệt

n thư
ệnh viện,
n thư
đơn vị

QT.05.HT

Gửi và lưu
VB

Ngày ban hành: 01/10/2013

- TTK rà soát lại
của các đơn vị trước hi tr nh
G . Trong trường hợp dự thảo v n bản có sai sót về
thể thức, TTK gửi lại đơn vị để chỉnh, sửa theo đúng
quy định.

- G ký duyệt.

- T / T
gửi
đi và lưu
gốc tại phòng
Hành chính của đơn vị hoặc T . Phòng HCQT đôn
đốc các đơn vị thực hiện n p lưu trữ các hồ sơ, tài liệu
theo quy định.
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VI. Ồ SƠ
STT

Tên hồ sơ lưu

1.

Phiếu xử l v n bản

Tên BM
BM.05.HT.01

Nơi lưu
VTBV
Các đơn vị

2.

S theo dõi C
tại các đơn vị

3.
4.

đến BM.05.HT.02

QT.05.HT

Thời gian lưu
Sau hi
thực hiện

T
(b phận
hành chính)

1n m

C
đi (ra ngoài BM.05.HT.03
BV)

VTBV- Phòng
HCQT

1n m

C đi (n i b )

T
(b phận
hành chính)

1n m

BM.05.HT.04

được

V . P Ụ Ụ
- BM.05.HT.01:

Phiếu xử l v n bản

- BM.05.HT.02:

Mẫu s theo dõi C đến tại các đơn vị

- BM.05.HT.03:

Mẫu C đi - ngoài BV

- BM.05.HT.01:

Mẫu C đi - n i b

Ngày ban hành: 01/10/2013
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BM.05.HT.01

Quy trình xử lý văn bản đi và đến tại bệnh viện Bạch Mai
ỘYT

QT.05.HT

Kính gửi:

V
P
- Số CV đến:

V

N

- Ý kiến của Phó Giám đốc bệnh viện:
........................................

- Số công văn:
- Ngày tháng

U Ử

năm

.
.
.

- Cơ quan gửi:
- Trích yếu:
- Ý kiến Giám đốc bệnh viện:

- Báo cáo kết quả trước ngày: …/…/2013
- Phân công xử lý VB của LĐ đơn vị:
.
.
.
.
- Ý kiến đề xuất giải quyết của CV trình LĐ đơn vị:

- Báo cáo kết quả trước ngày: …/…./2013

Ngày ban hành: 01/10/2013

.
.
.
.
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BM.05.HT.02

Quy trình xử lý văn bản đi và đến tại bệnh viện Bạch Mai
SỔ T EO DÕ

TT

Ngày
nhận

Số V

Ngày
ban
hành

Ngày ban hành: 01/10/2013

Ô GV

T

ội dung công văn

QT.05.HT

Á

Ơ VỊ
gười, cách
xử lý

ạn phản
hồi
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Ghi
chú

BM.05.HT.03

Quy trình xử lý văn bản đi và đến tại bệnh viện Bạch Mai
Ộ Y TẾ

Ộ G

Số:
...../CV- BM
(4)
V/v:

Ã

Ộ

Ủ G Ĩ V

T

c lập - Tự do - Hạnh ph c

(1)

V

O

QT.05.HT

(2)

Kính gửi:

Hà Nội(3), ngày …. tháng….. năm 20..
(5)

N i dung.(6)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HCQT; (7)
- Lưu KHTH. (8)

GÁ

Ố

V

Ch giải:
(1): Tên bệnh viện, chữ đậm, cỡ chữ 13. Tên
cỡ chữ 12.
(2): K hiệu viết tắt của loại v n bản, tên bệnh viện.
(3): Tên gọi chính thức của đơn vị hành chính nơi đơn vị đóng (tên riêng của tỉnh, thành phố trực
thu c trung ương; thị x , thành phố thu c tỉnh)
(4): Chữ đứng, cỡ chữ 12, hông viết tắt.
(5): Chữ hoa, cỡ chữ 13, đứng.
(6): Phần n i dung v n bản cách phần “Kính gửi” và chức danh người
v n bản 2 dòng và đầu m i
đoạn v n bản lùi sang phải 1 bước Tab cơ sở (1,27 cm).
(7): ơn vị quản l b phận n thư bệnh viện.
(8): ơn vị soạn thảo lưu.
Toàn b v n bản sử dụng iểu chữ chân phương, phông chữ Times New Roman.

Ngày ban hành: 01/10/2013
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BM.05.HT.04

Quy trình xử lý văn bản đi và đến tại bệnh viện Bạch Mai
ỆNH IỆN ẠCH MAI
(1)

Số:
V/v: (4)

Ơ VỊ
...../CV- ƠN Ị (2)

Ộ G

O

Ã

QT.05.HT
Ộ

Ủ G Ĩ V

T

c lập - Tự do - Hạnh ph c
Hà Nội(3), ngày …. tháng….. năm 20..

Kính gửi: A C (5)
N i dung.(6)

Nơi nhận:

GÁ
Ã

Ố

V
/
O Ơ VỊ

- Như trên;
- Lưu HCQT; (7)
(8)
- Lưu

Ch giải:
(1): Tên đơn vị, chữ đậm, cỡ chữ 13. Tên ệnh viện cỡ chữ 12.
(2): K hiệu viết tắt của loại v n bản, tên đơn vị.
(3): Tên gọi chính thức của đơn vị hành chính nơi đơn vị đóng (tên riêng của tỉnh, thành phố trực
thu c trung ương; thị x , thành phố thu c tỉnh)
(4): Chữ đứng, cỡ chữ 12, hông viết tắt.
(5): Chữ hoa, cỡ chữ 13, đứng.
(6): Phần n i dung v n bản cách phần “Kính gửi” và chức danh người
v n bản 2 dòng và đầu
m i đoạn v n bản lùi sang phải 1 bước Tab cơ sở (1,27 cm).
(7): ơn vị quản l
n thư bệnh viện.
(8): ơn vị soạn thảo lưu.
Toàn b v n bản sử dụng iểu chữ chân phương, phông chữ Times New Roman.

Ngày ban hành: 01/10/2013
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