
  UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÕNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                       

              Số: 212 /QĐ-VHTT                         Nha Trang, ngày  26  tháng 02 năm 2020                      

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu 

của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang 
 

 

TRƢỞNG PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN  

THÀNH PHỐ NHA TRANG 
 

Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Nghị định số 01/2013/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Lưu trữ; 

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ về 

Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức; 

Căn cứ Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của UBND thành phố 

Nha Trang “về việc thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang”; 

Căn cứ Quyết định số 4347/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND thành 

phố Nha Trang Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang, 

Căn cứ Kế hoạch số 973/KH-UBND ngày 17/2/2019 của UBND thành phố 

Về thực hiện công tác văn thư lưu trữ năm 2020, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, 

tài liệu của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. 

Điều 2. Bảng thời hạn bảo quản được áp dụng trong hoạt động công tác lưu 

trữ tại Phòng Văn hóa và Thông tin. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Tổ Hành chính – Văn phòng và cán bộ, công chức, nhân viên hợp 

đồng trong cơ quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

                                             TRƢỞNG PHÕNG  
 Nơi nhận:       
- Như điều 3 (VBĐT); 

- Phòng Nội vụ (VBĐT); 

- Lưu  VT, Nhã (02b).                                                                   

 

 Đinh Văn Cƣờng  
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   UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÕNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                       

BẢNG THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU 

CỦA PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN TP NHA TRANG 

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 212/QĐ-VHTT, ngày  26/02/2020 

của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang) 

 

STT Tên danh mục hồ sơ, tài liệu Thời hạn 

 bảo quản 

Ghi chú 

I HỒ SƠ, TÀI LIỆU CHUNG   

01 Gửi để biết (đổi tên cơ quan, đổi trụ sở, đổi dấu, 

thông báo chữ ký…) 

5 năm Văn thư lưu 

trữ ( VTLT) 

2 Hồ sơ kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng do 

cơ quan chủ trì tổ chức 

Vĩnh viễn VTLT 

3 Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác định kỳ của 

cơ quan: 

- Hàng năm, nhiều năm 

- 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng 

- Hàng tháng 

 

 

Vĩnh viễn 

20 năm 

5 năm 

VTLT 

4 Sổ ghi biên bản các cuộc họp giao ban, họp cơ quan 5 năm VTLT 

5 Hồ sơ Hội nghị tổng kết, sơ kết công tác của cơ quan 

- Tổng kết năm 

- Sơ kết 6 tháng 

 

Vĩnh viễn 

5 năm 

VTLT 

II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN   

6 Tài liệu chuyên môn về hoạt động văn hóa – thông 

tin, tuyên truyền, thể thao, gia đình, du lịch, di sản 

văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa, Văn minh đô 

thị, CNTT, Internet, Bưu chính – viễn thông, Báo chí, 

Xuất bản, Phát thanh,.. 

- Văn bản chỉ đạo điều hành; chương trình; kế hoạch,  

- Báo cáo năm, báo cáo tháng, quý, công văn trao đổi 

- Các báo cáo chuyên đề; báo cáo theo sự vụ 

 

 

 

 

 

Vĩnh viễn 

     10 năm 

10 năm 

VTLT 

III TÀI LIỆU TỔ CHỨC, CÁN BỘ   

7 Quy chế làm việc của cơ quan Vĩnh viễn VTLT 

8 Báo cáo về xây dựng và thực hiện chỉ tiêu biên chế 

của cơ quan 

Vĩnh viễn VTLT 

9 Báo cáo danh sách, số lượng, chất lượng cán bộ cơ 

quan 

Vĩnh viễn VTLT 

10 Hồ sơ bổ nhiệm, đề bạt, điều động, luân chuyển cán bộ 70 năm VTLT 

11 Hồ sơ kỷ luật cán bộ 70 năm VTLT 
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12 Hồ sơ gốc cán bộ, nhân viên Vĩnh viễn Kế toán 

13 Hồ sơ về công tác bảo hiểm xã hội của cơ quan 70 năm Kế toán 

14 Công văn trao đổi về tổ chức, cán bộ 10 năm VTLT 

IV TÀI LIỆU LAO ĐỘNG, TIỀN LƢƠNG   

15 Hợp đồng lao động của cán bộ, viên chức, nhân viên 

cơ quan 

5 năm sau 

khi chấm 

dứt hợp 

đồng 

Kế toán 

16 Hồ sơ nâng lương của cán bộ, viên chức của cơ quan 20 năm Kế toán 

17 Công văn trao đổi về tiền lương 10 năm Kế toán 

V TÀI LIỆU TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN   

18 Báo cáo tài chính của cơ quan 

- Hàng năm 

- 6 tháng, quý, tháng 

 

Vĩnh viễn 

5 năm 

Kế toán 

 

19 Chỉ tiêu Ngân sách nhà nước giao hàng năm của cơ quan Vĩnh viễn Kế toán 

20 Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách hàng năm của 

cơ quan 

20 năm Kế toán 

21 Báo cáo kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định 20 năm Kế toán 

22 Tài liệu về tài sản thanh lý của cơ quan 20 năm Kế toán 

23 Hồ sơ kiểm tra, thanh tra tài chính tại cơ quan 10 năm Kế toán 

24 Sổ sách kế toán các loại hàng năm của cơ quan 20 năm Kế toán 

25 Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán 

và lập báo cáo tài chính 

20 năm Kế toán 

26 Chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ 

kế toán và lập báo cáo tài chính  

5 năm Kế toán 

27 Công văn trao đổi về công tác tài chính, kế toán 10 năm Kế toán 

VI TÀI LIỆU XÂY DỰNG CƠ BẢN   

28 Hồ sơ xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan Vĩnh viễn Kế toán 

VII TÀI LIỆU THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT 

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

  

29 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng của cơ 

quan 

- Hàng năm 

- Tháng, quý, 6 tháng 

 

 

20 năm 

5 năm 

VTLT 

30 Tài liệu về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cơ 

quan 

Vĩnh viễn Ban Thanh tra 

cơ quan 

31 Công văn trao đổi về công tác thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo 

10 năm VTLT 

VIII TÀI LIỆU THI ĐUA, KHEN THƢỞNG   

32 Hồ sơ khen thưởng cho tập thể, cá nhân của cơ quan:   
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- Các hình thức khen thưởng của người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức 

10 năm Tổng hợp 

33 Công văn trao đổi về công tác thi đua, khen thưởng 10 năm Tổng hợp 

IX TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH, VĂN 

THƢ, LƢU TRỮ 

  

34 Quản lý và sử dụng con dấu Theo tuổi 

thọ của con 

dấu 

Văn thư 

35 Tập lưu, sổ đăng ký văn bản đi của cơ quan 

- Quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn 

- Văn bản khác 

 

Vĩnh viễn 

50 năm 

 

Văn thư 

36 Tập lưu, sổ đăng ký văn bản đến 20 năm Văn thư 

37 Công văn trao đổi về hành chính, văn thư, lưu trữ. 10 năm Văn thư 

X TÀI LIỆU CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN   

38 Hồ sơ Đại hội Vĩnh viễn Chủ tịch Công 

đoàn 

39 Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác 

- Tổng kết năm, nhiệm kỳ 

- Tháng, quý, 6 tháng 

Vĩnh viễn 

10 năm 

Chủ tịch Công 

đoàn 

40 Hồ sơ Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng 

năm của cơ quan 

20 năm Chủ tịch Công 

đoàn 

41 Sổ sách 20 năm Chủ tịch CĐ 

42 Công văn trao đổi về công tác Công đoàn 10 năm Chủ tịch CĐ 

 

  

                                                                               TRƢỞNG PHÕNG  

 

 

 

 

                                                                 Đinh Văn Cƣờng                               
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