
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ VŨ MUỘN 

 

         Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Vũ Muộn, ngày       tháng 7 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục hồ sơ cơ quan năm 2022 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VŨ MUỘN 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Lưu trữ năm 2011; 

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

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

các cơ quan, tổ chức; 

Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ về 

hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ 

quan; 

 Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về 

công tác văn thư; 

Căn cứ Thông tư số 14/2011/TT-BNV ngày 08/11/2011 của Bộ nội vụ quy 

định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Hội đồng nhân dân  xã, 

phường, thị trấn để thực hiện lập Danh  mục hồ sơ; 

 Xét yêu cầu nhiệm vụ công tác của đơn vị.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành danh mục hồ sơ, thành phần hồ sơ năm 2022. 

(có Danh mục hồ sơ kèm theo) 

 Điều 2. Văn phòng thống kê, các công chức chuyên môn thuộc UBND xã có 

trách nhiệm mở hồ sơ, hoàn chỉnh hồ sơ theo Danh mục và nộp hồ sơ vào lưu trữ 

cơ quan theo quy định hiện hành. 

 Điều 3.Công chức văn phòng thống kê, các ban, ngành, đoàn thể liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 

- TTĐU- HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Như Điều 3 (t/hiện); 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                       Đinh Như Hiếu 

  



DANH MỤC HỒ SƠ LƯU TRỮ XÃ VŨ MUỘN NĂM 2022 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày       /7/2022 của UBND xã Vũ Muộn) 

 

Số và ký hiệu 

hồ sơ 
Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ 

Thời hạn  

bảo quản 
Người lập hồ sơ 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 

 I/ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

01/HĐND Hồ sơ hoạt động của Hội đồng nhân dân (sơ kết, tổng kết, kỳ họp HĐND) Vĩnh viễn 

Đinh Thị Thanh 

Triệu Đức Kiệm 

 

02/HĐND 

Báo cáo tình hình hoạt động: 

- Hàng tháng, quý 

- 06 tháng, năm 

 

05 năm 

10 năm 

 

03/HĐND Sổ họp Hội đồng nhân dân 05 năm  

04/HĐND Tài liệu về công tác tiếp dân; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 20 năm  

05/HĐND Hồ sơ tài liệu về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân Vĩnh viễn  

 II/ ỦY BAN NHÂN DÂN 

01/UBND Thông báo kết luận phiên họp UBND xã, kết luận kiểm tra Vĩnh viễn 
Đinh Thị Thanh 

 

02/UBND Biên bản kiểm tra tại UBND xã và ký kết của UBND với các đơn vị Vĩnh viễn  

 III/ CÁC BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN 

 1. VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ 

 1.1. Văn phòng, văn thư lưu trữ; thống kê 

01/VPTK Hồ sơ công tác hành chính, văn thư lưu trữ  20 năm 

 

Đinh Thị Thanh 

 

02/VPTK Hồ sơ công tác cải cách hành chính 20 năm  

03/VPTK Hồ sơ công tác kiểm soát thủ tục hành chính 20 năm  

04/VPTK 
Hồ sơ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính 
20 năm  

05/VPTK 
Hồ sơ duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 
Vĩnh viễn  

06/VPTK Sổ Đăng ký văn bản đi 50 năm  

07/VPTK Sổ Đăng ký văn bản đến 20 năm  

08/VPTK Hồ sơ công tác điều tra, thống kê tổng hợp, thống kê chuyên đề 20 năm  

 1.3. Tổ chức, cán bộ 



01/TCCB 
Hồ sơ về Nội quy, Quy chế làm việc; thông báo phân công nhiệm vụ của 

UBND xã 
Vĩnh viễn 

Đinh Thị Thanh 

 

02/TCCB 
Hồ sơ thống kê danh sách, số lượng, chất lượng cán bộ, công chức; công 

tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của đơn vị 
Vĩnh viễn  

03/TCCB Hồ sơ về nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức 70 năm 

Đinh Thị Thanh 

 

04/TCCB 
Hồ sơ giải quyết chế độ (hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp, bảo hiểm xã hội…) 
70 năm  

05/TCCB Hồ sơ cán bộ, công chức Vĩnh viễn  

 1.4. Thi đua, khen thưởng; kỷ luật 

01/TĐKT 
Hồ sơ về công tác thi đua, khen thưởng thường xuyên, đột xuất, khen 

thưởng theo giai đoạn, theo phong trào… 
10 năm Đinh Thị Thanh  

 2. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 

01/TCKT 
Hồ sơ về công tác thu, chi và quyết toán ngân sách nhà nước (Quyết định, 

Kế hoạch, Báo cáo…) 
Vĩnh viễn 

 

 

Luân Văn Minh 

 

 

02/TCKT Báo cáo kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định hàng năm 20 năm  

03/TCKT 

Sổ sách kế toán: 

- Sổ tổng hợp 

- Sổ chi tiết  

 

20 năm 

10 năm 

 

04/TCKT Chứng từ kế toán và báo cáo tài chính  10 năm  

 3. TƯ PHÁP - HỘ TỊCH 
01/TPHT Hồ sơ Đăng ký khai sinh Vĩnh viễn 

Triệu Đức Tài 

 

02/TPHT Hồ sơ Đăng ký khai tử Vĩnh viễn  

03/TPHT Hồ sơ Đăng ký kết hôn Vĩnh viễn  

04/TPHT Hồ sơ xác nhận tình trạng hôn nhân Vĩnh viễn  

05/TPHT Hồ sơ cải chính hộ tịch Vĩnh viễn  

06/TPHT Sổ Đăng ký chứng thực Vĩnh viễn 
Ngân Đức Văn 

 

07/TPHT Hồ sơ công tác Tư pháp - Hộ tịch (Quyết định, Kế hoạch, Báo cáo…) Vĩnh viễn  

08/TPHT 
Hồ sơ công tác phòng chống tham nhũng, thanh tra và giải quyết khiếu 

nại, tố cáo 
Vĩnh viễn Triệu Đức Tài  

09/TPHT 

Hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo  

- Vụ việc nghiêm trọng 

- Vụ việc khác 

Vĩnh viễn Ngân Đức Văn  

10/TPHT Hồ sơ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Vĩnh viễn Ngân Đức Văn  



11/TPHT Hồ sơ rà soát văn bản quy phạm pháp luật Vĩnh viễn  

12/TPHT Hồ sơ về công tác hòa giải cơ sở Vĩnh viễn  

 4. ĐỊA CHÍNH - NÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG 
 4.1. Đất đai, tài nguyên, xây dựng & môi trường 

01/ĐCXD Hồ sơ công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường Vĩnh viễn  

Đinh Thị Mơ 

 

02/ĐCXD Hồ sơ về công tác địa giới hành chính và bản đồ địa giới hành chính Vĩnh viễn   

03/ĐCXD Hồ sơ TTHC về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Vĩnh viễn  

04/ĐCXD Hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai, ý kiến, kiến nghị liên quan Vĩnh viễn   

05/ĐCXD 
Hồ sơ về công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng, 

chống cháy nổ, cháy rừng, cứu hộ 
15 năm  

 4.3. Nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới    

01/ĐCNN Hồ sơ về công tác nông, lâm nghiệp và chăn nuôi Vĩnh viễn 

Hoàng Ngọc Đóa 

 

02/ĐCNN Hồ sơ về xây dựng các công trình thủy lợi xây dựng 15 năm  

03/ĐCNN Hồ sơ xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình Vĩnh viễn  

04/ĐCNN 
Hồ sơ về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới  
Vĩnh viễn  

 5. VĂN HÓA - XÃ HỘI 

 5.1. Văn hóa thông tin, thể dục thể thao 

01/VHTT Hồ sơ về công tác văn hóa, thông tin, tuyên truyền, thể dục thể thao Vĩnh viễn 

Đinh Như Hoạt 

 

02/VHTT Hồ sơ về thành lập Câu Lạc bộ  Vĩnh viễn  

03/VHTT Hồ sơ về công tác tín ngưỡng, tôn giáo Vĩnh viễn  

04/VHTT Hồ sơ về sửa đổi, bổ sung Quy ước thôn bản Vĩnh viễn  

05/VHTT Hồ sơ về bình xét các danh hiệu văn hóa Vĩnh viễn  

06/VHTT Hồ sơ về rà soát, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Vĩnh viễn  

07/VHTT Hồ sơ về công tác gia đình Vĩnh viễn  

08/VHTT Hồ sơ về thực hiện chuyển đổi số Vĩnh viễn  

09/VHTT Hồ sơ về công tác thanh niên Vĩnh viễn  

10/VHTT Hồ sơ về công tác giáo dục đào tạo Vĩnh viễn  

 5.2. Lao động - Thương binh & xã hội 

01/LĐTB Hồ sơ về điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 20 năm 
Lường Văn Thông 

 

02/LĐTB Hồ sơ giải quyết các chế độ chính sách, bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội Vĩnh viễn  

03/LĐTB Hồ sơ triển khai công tác giải quyết việc làm 20 năm Lường Văn Thông  



04/LĐTB 
Hồ sơ, tài liệu về hoạt động các loại Qũy do UBND xã quản lý (Qũy đền 

ơn đáp nghĩa, Qũy vì người nghèo..) 
Vĩnh viễn  

05/LĐTB Hồ sơ về công tác trẻ em Vĩnh viễn  

06/LĐTB 
Hồ sơ về công tác y tế, dân số (phòng, chống dịch bệnh ở người, vệ sinh 

an toàn thực phẩm..)  
Vĩnh viễn  

 6. CÔNG AN 

01/CA 
Hồ sơ về tình hình an ninh chính trị - trật tự ATXH, phòng chống các loại 

tội phạm 
Vĩnh viễn 

Hứa Đình Lôi 

 

02/CA Hồ sơ xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc Vĩnh viễn  

03/CA 
Hồ sơ giải quyết TTHC (quản lý nhân hộ khẩu, đăng ký thường trú, xóa 

đăng ký thường trú….) 
Vĩnh viễn  

 7. QUÂN SỰ 

01/QS Hồ sơ về công tác quân sự, quốc phòng và tuyển quân  Vĩnh viễn 
Đinh Duy Khánh 

 

02/QS Hồ sơ về xây dựng, huấn luyện, sử dụng lực lượng dân quân Vĩnh viễn  

 IV/ TỔ CHỨC ĐẢNG, CÁC ĐOÀN THỂ 

 1. ĐẢNG ỦY  
01/ĐU Hồ sơ Đại hội Chi bộ Vĩnh viễn 

Triệu Đức Kiệm 

 

02/ĐU 
Hồ sơ về hoạt động của Đảng ủy (Nghị quyết, Quyết định, Chương trình, 

Kế hoạch, Báo cáo… công tác năm, nhiệm kỳ) 
Vĩnh viễn  

03/ĐU Hồ sơ đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sơ Đảng, đảng viên 70 năm  

04/ĐU Hồ sơ trao đổi về công tác đảng 10 năm  

05/ĐU Sổ văn bản đến, văn bản đi Vĩnh viễn  

06/ĐU Hồ sơ kiểm tra Chi ủy, Chi bộ Vĩnh viễn  

07/ĐU Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật trong đảng Vĩnh viễn  

 2. CÔNG ĐOÀN 

01/CĐ 
Hồ sơ về hoạt động Công đoàn (Nghị quyết, Quyết định, Chương trình, 

Kế hoạch, Báo cáo ….) 
Vĩnh viễn 

Ngân Đức Văn 

 

02/CĐ Hồ sơ hội nghị cán bộ, công chức 20 năm  

    



 3. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC 

01/MTTQ 
Hồ sơ về hoạt động (Quyết định, Kế hoạch, Báo cáo công tác tháng, 

quý, năm…) 
Vĩnh viễn 

Đinh Quang Hoành 

 

02/MTTQ Sổ sách và các tài liệu khác cần lưu trữ theo yêu cầu nhiệm vụ 
Theo từng loại 

 văn bản 
 

 4. HỘI CỰU CHIẾN BINH    

01/HCCB Hồ sơ Đại hội nhiệm kỳ Vĩnh viễn 

Đinh Như Phóng 

 

02/HCCB 
Hồ sơ về hoạt động (Quyết định, Kế hoạch, Báo cáo công tác tháng, 

quý, năm…) 
Vĩnh viễn  

03/HCCB Sổ sách và các tài liệu khác cần lưu trữ theo yêu cầu nhiệm vụ 
Theo từng loại 

 văn bản 
 

 5. HỘI NÔNG DÂN    

01/HND 
Hồ sơ về hoạt động (Quyết định, Kế hoạch, Báo cáo công tác tháng, 

quý, năm…) 
Vĩnh viễn 

Đinh Quang Duy 

 

02/HND Sổ sách và các tài liệu khác cần lưu trữ theo yêu cầu nhiệm vụ 
Theo từng loại 

 văn bản 
 

 6. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ 

01/HPN 
Hồ sơ về hoạt động (Quyết định, Kế hoạch, Báo cáo công tác tháng, 

quý, năm…) 
Vĩnh viễn 

Hứa Thị Hiền 

 

02/HPN Sổ sách và các tài liệu khác cần lưu trữ theo yêu cầu nhiệm vụ 
Theo từng loại 

 văn bản 
 

 7. ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HCM 

01/ĐTN Hồ sơ Đại hội nhiệm kỳ Vĩnh viễn 

Nông Thị Bích 

 

02/ĐTN 
Hồ sơ về hoạt động (Quyết định, Kế hoạch, Báo cáo công tác tháng, 

quý, năm…) 
Vĩnh viễn  

03/ĐTN Sổ sách và các tài liệu khác cần lưu trữ theo yêu cầu nhiệm vụ 
Theo từng loại 

 văn bản 
 

 

Danh mục hồ sơ này có 88  hồ sơ, bao gồm: 

- 60 hồ sơ bảo quản vĩnh viễn;   

          - 28 hồ sơ bảo quản có thời hạn. 
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