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BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu  

(Kèm theo Công văn số 1931/SNV-VP ngày 02/12/2021  của Sở Nội vụ) 

 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến triển khai các văn bản quy phạm 

pháp luật về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu 

Ban Dân tộc tỉnh đã triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc Ban 

các văn bản sau: Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13; 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 (sau đây gọi tắt là 
Thông tư số 09/2011/TT-BNV) để công chức căn cứ các văn bản quy phạm 

pháp luật nhằm xác định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong quá 
trình hoạt động của các phòng ban đúng quy định. 

2. Xây dựng bảng thời hạn bảo quản và triển khai, hướng dẫn thực 
hiện về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu tại cơ quan 

Ban Dân tộc tỉnh ban hành Quyết định số 07a/QĐ-BDT ngày 16/3/2020 

về ban hành bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong 
hoạt động của cơ quan, đồng thời Văn phòng Ban triển khai, hướng dẫn, phối 

kết hợp với các phòng chuyên môn xây dựng Danh mục hồ sơ hàng năm. 

Văn phòng Ban thiết lập Danh mục đề mục hồ sơ trên phần mềm quản lý 

văn bản và điều hành iOffice theo Quyết định ban hành Danh mục hồ sơ năm 
2021, đồng thời hướng dẫn, chia sẻ cách giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ 

quan trên phần mềm. 

3. Kiểm tra tình hình thực hiện quy định của pháp luật về thời hạn 

bảo quản hồ sơ, tài liệu 

Việc thực hiện quy định của pháp luật về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu 

tại Ban Dân tộc tỉnh được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-
BNV. 

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Đề xuất đưa ra khỏi bảng thời hạn bảo quản nhóm hồ sơ, tài liệu thuộc 
Thông tư số 09/2011/TT-BNV (Nhóm 14). Lý do: Tài liệu của tổ chức Đảng và 

các Đoàn thể cơ quan (tổ chức Công đoàn, tổ chức Đoàn Thanh niên) do tổ chức 
Đảng và các Đoàn thể cơ quan tự lập hồ sơ và lưu trữ. 
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Trên đây là báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh về tình hình thực hiện quy định 

về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu.  
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 
- BLĐ, các phòng; 
- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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