
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trùng Khánh, ngày       tháng  02  năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục hồ sơ của UBND huyện Trùng Khánh năm 2023 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÙNG KHÁNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

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

phủ về công tác văn thư; 

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định vềi 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 34/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế công tác văn thư tỉnh Cao 

Bằng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hồ sơ của UBND 

huyện Trùng Khánh năm 2023 (có Danh mục hồ sơ kèm theo). 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên muôn thuộc UBND huyện có trách 

nhiệm: 

1. Chỉ đạo lập hồ sơ công việc theo Danh mục hồ sơ kể từ ngày 01/01/2023 

đến ngày 31/12/2023. 

2. Ban hành Danh mục hồ sơ của cơ quan, đơn vị để làm cơ sở cho việc lập 

hồ sơ công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị theo chức năng, 

nhiệm vụ, thuộc thẩm quyền được giao. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng 

HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

chuyên môn thuộc UBND huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ; 
- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV.  

CHỦ TỊCH 

 
 

Nông Văn Bộ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC HỒ SƠ CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÙNG KHÁNH NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /02/2023 

của UBND huyện Trùng Khánh) 

 

 

   
Số và ký 

hiệu hồ 

sơ 

Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ 
Thời hạn 

bảo quản 

Đơn vị lập 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

I. TÀI LIỆU CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

1-HĐND 

Tài liệu của Quốc hội, UB thường 

vụ Quốc hội và thường trực HĐND 

tỉnh hướng dẫn hoạt động của 

HĐND huyện 

Vĩnh viễn HĐND huyện   

2-HĐND 

Chương trình,kế hoạch hoạt động 

hằng năm, nhiệm kỳ của HĐND 

huyện 

Vĩnh viễn HĐND huyện   

3-HĐND 
Tập lưu các Biên bản, nghị quyết 

các kỳ họp HĐND huyện 
Vĩnh viễn HĐND huyện   

4-HĐND 
Tài liệu tổng kết hoạt động hằng 

năm, nhiệm kỳ  của HĐND huyện 
Vĩnh viễn HĐND huyện   

5-HĐND 
Tài liệu thống kê số lượng và chất 

lượng của Đại biểu HĐND huyện 
Vĩnh viễn HĐND huyện   

6-HĐND 
Tập lưu các Biên bản, nghị quyết  

các  kỳ họp HĐND các xã, thị trấn 
Vĩnh viễn HĐND huyện   

7-HĐND 

Tài liệu về bầu cử chức danh thuộc 

thẩm quyền của HĐND huyện: phê 

chuẩn, miễn nhiệm, bãi nhiệm kết 

quả bầu cử của HĐND cấp dưới  

Vĩnh viễn HĐND huyện   

8-HĐND 

Chương trình, kế hoạch  giám sát, 

kết luận của thường trực HĐND 

huyện và các Ban của HĐND huyện  

Vĩnh viễn HĐND huyện   

9-HĐND 
Tập lưu các văn bản thông thường: 

công văn, thông báo, quyết định. 
50 năm HĐND huyện   

10-

HĐND 
    HĐND huyện 

Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CHUNG CỦA UBND HUYỆN 
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1-UBND 

Tập tài liệu của trung ương  UBND 

tỉnh, UBND huyện chỉ đạo trực tiếp 

về các vấn đề kinh tế xã hội huyện  

Vĩnh viễn VP HĐND&UBND 
 

2-UBND 

Hồ sơ về xây dựng chương trình, kế 

hoạch, báo cáo công tác của UBND 

huyện: 

  

VP HĐND&UBND 
 - Hằng năm, nhiều năm. Vĩnh viễn 

- 9 tháng, 6 tháng, quý 20 năm 

- Tháng  5 năm 

3-UBND 

Hồ sơ, tài liệu về các hội nghị, kỳ 

họp của UBND huyện Trùng 

Khánh:   

VP HĐND&UBND 
 

- Tổng kết công tác  năm, nhiều 

năm 

- Sơ kết 6 tháng Vĩnh viễn 

- Sơ kết tháng 20 năm 

- Phiên họp UBND (thường kỳ, bất 

thường) 
5 năm 

4-UBND 
Hồ sơ xây dựng quy chế làm việc 

của UBND huyện  
Vĩnh viễn VP HĐND&UBND 

 

5-UBND 

Hồ sơ kiểm tra tình hình chỉ đạo, 

thực hiện các chế độ, quy định, 

chương trình về các vấn đề kinh tế- 

xã hội của huyện 

Vĩnh viễn VP HĐND&UBND 
 

6-UBND 

Thông báo kết quả, ý kiến kết luận 

các cuộc họp giao ban hàng tháng 

của UBND huyện, thường trực 

UBND huyện, của chủ tịch và các 

Phó chủ tịch UBND huyện  

20 năm VP HĐND&UBND 
 

7-UBND 

Hồ sơ về tổ chức các hội nghị, hội 

thảo nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ 

lớn hoặc các sự kiện quan trọng của 

địa phương do UBND huyện tổ 

chức  

Vĩnh viễn VP HĐND&UBND 
 

8-UBND 

Tài liệu về hoạt động của lãnh đạo 

UBND huyện (báo cáo, giải trình, 

trả lời chất vấn, bài phát biểu của 

lãnh đạo huyện ) 

Vĩnh viễn VP HĐND&UBND 
 

9-UBND Sổ ghi biên bản  các cuộc họp Vĩnh viễn VP HĐND&UBND 
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10-

UBND 
    VP HĐND&UBND 

Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

III. VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN 

1. Văn thư, lưu trữ 

1-VP 
Tập lưu các văn bản đi của HĐND 

huyện 
Vĩnh viễn VP HĐND&UBND   

2-VP 
Tập lưu các văn bản đi của UBND 

huyện 
Vĩnh viễn VP HĐND&UBND   

3-VP 

Hồ sơ báo cáo thống kê công tác 

văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ 

năm  

Vĩnh viễn VP HĐND&UBND   

4-VP 
Hồ sơ các văn bản bí mật nhà nước 

của UBND huyện  
vĩnh viễn VP HĐND&UBND   

5-VP     VP HĐND&UBND 

Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

2. Kế Toán 

6-VP 

Hồ sơ quy chế, quy định về chế độ 

kế toán của Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

Vĩnh viễn VP HĐND&UBND   

7-VP 
Báo cáo tài chính của Văn phòng 

HĐND&UBND hằng năm  
Vĩnh viễn VP HĐND&UBND   

8-VP 

Báo cáo quyết toán thu chi ngân 

sách của Văn phòng 

HĐND&UBND huyện 

20 năm VP HĐND&UBND   

9-VP 
Hồ sơ kiểm toán Văn phòng 

HĐND&UBND huyện 
20 năm VP HĐND&UBND   

10-VP Sổ sách kế toán các loại 20 năm  VP HĐND&UBND   

11-VP 

Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp 

để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài 

chính  

20 năm VP HĐND&UBND   

12-VP 
Tài liệu kế toán liên quan đến thanh 

lý tài sản cố định của UBND huyện 
20 năm  VP HĐND&UBND   

13-VP Báo cáo kiểm kê tài sản cố định Vĩnh viễn VP HĐND&UBND   

14-VP     VP HĐND&UBND 

Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 
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3. Ngoại vụ, lễ tân 

15-VP 

Các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh chỉ đạo thực hiện các 

Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn, Kế 

hoạch về thực hiện công tác đối 

ngoại, lễ tân, NVNONN… 

Vĩnh viễn VP HĐND&UBND   

16-VP 

Các văn bản chỉ đạo của huyện về 

triển khai thực hiện các văn bản chỉ 

đạo của  Trung ương liên quan đến 

công tác quản lý biên giới, công tác 

đối ngoại…. 

Vĩnh viễn VP HĐND&UBND   

17-VP 

Các Chương trình, Kế hoạch, Báo 

cáo về công tác đối ngoại, triển khai 

thực hiện các Hiệp định biên giới, 

Quy chế hoạt động đối ngoại, công 

tác NVNONN, Công tác quản lý 

biên giới…. 
Vĩnh viễn VP HĐND&UBND   

- Đột xuất, định kỳ 6 tháng, 01 năm 

- Nhiều năm 

18-VP 

Hồ sơ các Công văn, báo cáo, 

Thư… liên quan đến giải quyết các 

vụ việc trên biên giới. 

Vĩnh viễn VP HĐND&UBND   

19-VP 

Quyết định, Kế hoạch, Công văn về 

tổ chức đoàn ra, đoàn vào của cán 

bộ tham gia hoạt động đối ngoại, 

hợp tác, giao lưu, ký kết hữu nghị, 

học tập kinh nghiệm với các nước  

Vĩnh viễn VP HĐND&UBND   

20-VP 

Các văn bản về hoạt động của Hội 

hữu nghị Việt – Trung và các Hội 

hữu nghị khác thực hiện trên địa 

bàn huyện   

Vĩnh viễn VP HĐND&UBND   

21-VP 

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội 

nghị chuyên đề về công tác ngoại 

vụ,lễ tân do UBND huyện Trùng 

Khánh tổ chức 

Vĩnh viễn VP HĐND&UBND   

22-VP     VP HĐND&UBND 

Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

4. Bộ phận một cửa 

23-VP 
Kế hoạch, báo cáo công tác Kiểm 

soát TTHC huyện Trùng Khánh: 
  VP HĐND&UBND   
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- Năm 2023 Vĩnh viễn 

- Quý 20 năm 

24-VP 

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành 

chính, triển khai cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông và thực hiện thủ 

tục hành chính trên môi trường điện 

tử năm 2023 trên địa bàn huyện 

Trùng Khánh 

Vĩnh viễn VP HĐND&UBND   

25-VP 

Tình hình, kết quả thực hiện Kiểm 

soát thủ tục hành chính năm 2023 

trên địa bàn huyện Trùng Khánh 

Vĩnh viễn VP HĐND&UBND   

26-VP 

Tăng cường tiếp nhận hồ sơ, TTHC 

trên Hệ thống Một cửa điện tử 

VNPT-iGate 

Vĩnh viễn VP HĐND&UBND   

27-VP     VP HĐND&UBND 
Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

5. Y tế 

28-VP 

Chương trình, kế hoạch, báo cáo 

tổng kết công tác y tế huyện Trùng 

Khánh: 

  

VP HĐND&UBND   - Hàng năm, nhiều năm  Vĩnh viễn 

- 9 tháng, 6 tháng, quý 20 năm 

- Tháng 5 năm 

29-VP 
Hồ sơ về phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19  
Vĩnh viễn VP HĐND&UBND   

30-VP 

Chương trình, đề án quy hoạch xây 

dựng và phát triển ngành y tế trên 

địa bàn huyện Trùng Khánh 

Vĩnh viễn VP HĐND&UBND   

31-VP 

Các báo cáo chuyên đề về y tế trên 

địa bàn huyện Trùng Khánh (công 

tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức 

khỏe nhân dân; quản lý vệ sinh an 

toàn thực phẩm; y, dược cổ truyền; 

dược, mỹ phẩm; dân số…)                                                                                                                                                                                              

Vĩnh viễn VP HĐND&UBND   

32-VP Công văn trao đổi về lĩnh vực y tế  10 năm VP HĐND&UBND   

33-VP     VP HĐND&UBND 
Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 
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IV. PHÒNG NỘI VỤ  

1. Chính quyền cơ sở 

1-NV 

Hồ sơ về phê chuẩn kết quả bầu bổ 

nhiệm, miến nhiệm các chức danh 

lãnh đạo thuộc UBND các xã, thị 

trấn 

Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   

2-NV 
Hồ sơ giải quyết chế độ chính sách 

đối với cán bộ, công chức cấp xã 
Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   

3-NV 
Hồ sơ giải quyết đơn thư, khiếu nại 

của các xã, thị trấn 
Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   

4-NV 

Hồ sơ xây dựng nông thôn mới tại 

các xã, thị trấn (danh sách, tiêu chí 

các xã đạt, không đạt 

Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   

5-NV 
Hồ sơ thống kê chất lượng cán bộ, 

công chức cấp xã, thị trấn 
Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   

6-NV 
Phiếu đánh giá cán bộ, công chức 

cấp xã hàng năm 
Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   

7-NV 
Hồ sơ về kỷ luật cán bộ, công chúc 

các xã, thị trấn háng năm 
Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   

8-NV 

Hồ sơ, tài liệu về thực hiện công tác 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức xã, thị trấn 

Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   

9-NV 
Hồ sơ phân loại chính quyền cơ sở 

xã, thị trấn hàng năm 
Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   

10-NV     Phòng Nội vụ 
Hồ sơ dự 

kiến phát  

sinh 

2. Can bộ, công chức, viên chức 

11-NV 
Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch cán bộ, 

công chức, viên chức của huyện 
Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   

12-NV 
Báo cáo về công tác quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức 
Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   

13-NV 

Báo cáo thống kê số lượng, chất 

lượng cán bộ, công chức lãnh đạo; 

cán bộ, công chức, viên chức 

chuyên môn của huyện năm 2023 

Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   
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14-NV 

Hồ sơ về miến nhiệm, bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, điều động công chức 

lãnh đạo và chuyên viên thuộc 

UBND huyện quản lý 

70 năm Phòng Nội vụ   

15-NV 

Hồ sơ về hướng dẫn thực hiện các 

chế độ, chính sách đối với cán bộ, 

công chức, viên chức của huyện 

Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   

16-NV 
Hồ sơ về xử lý kỷ luật đối với cán 

bộ, công chức, viên chức hàng năm 
70 năm Phòng Nội vụ   

17-NV 

Hồ sơ xây dựng chương trình, kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức 

Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   

18-NV 

Hồ sơ về báo cáo công tác đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức 

Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   

19-NV     Phòng Nội vụ 
Hồ sơ dự 

kiến phát  

sinh 

3.Cải cách hành chính 

20-NV 

Văn bản của huyện chỉ đạo về công 

tác cải cách hành chính trên địa bàn 

huyện Trùng Khánh 

Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   

21-NV 

Hồ sơ về xây dựng và thực hiện 

chương trình, kế hoạch công tác cải 

cách hành chính của huyện năm 

2023 

Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   

22-NV 

Hồ sơ về kiểm tra công tác cải cách 

hành chính, kiểm tra công vụ năm 

2023 

Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   

23-NV 

Báo cáo kết quả thực hiện công tác 

cải cách hành chính của huyện năm 

2023 

Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   

24-NV 

Hồ sơ kiểm tra công tác cải cách 

hành chính của các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn 

Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   

25-NV     Phòng Nội vụ 
Hồ sơ dự 

kiến phát  

sinh 

5. Công tác văn thư, lưu trữ 

26-NV Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 

huyện về công tác văn thư lưu trữ 
Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   
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năm 2023 

27-NV 

Kế hoạch về công tác văn thư, lưu 

trữ của UBND huyện Trùng Khánh 

năm 2023 

Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   

28-NV 
Danh mục hồ sơ của huyện năm 

2023 
Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   

29-NV 
Báo cáo công tác quản lý nhà nước 

về văn thư, lưu trữ năm 2023 
Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   

30-NV 

Báo cáo thống kê tổng hợp của 

UBND huyện Trùng Khánh về công 

tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu 

trữ 

Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   

31-NV     Phòng Nội vụ 
Hồ sơ dự 

kiến phát  

sinh 

6. Công tác thanh niên, các Hội đặc thù 

32-NV 

Hồ sơ xây dựng chương trình, kế 

hoạch của huyện về thực hiện công 

tác quản lý nhà nước về thanh niên 

năm 2023 

Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   

33-NV 

Hồ sơ rà soát, đánh giá việc thực 

hiện các chính sách pháp luật có 

liên quan đến thanh niên trên địa 

bàn huyện 

20 năm Phòng Nội vụ   

34-NV 

Hồ sơ báo cáo về tổ chức, số lượng 

người, quỹ về các hội đặc thù năm 

2023 

Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   

35-NV 
Hồ sơ về kiểm tra công tác hội, quỹ 

năm 2023 
20 năm Phòng Nội vụ   

36-NV     Phòng Nội vụ 
Hồ sơ dự 

kiến phát  

sinh 

7. Công tác thi đua, khen thưởng 

37-NV 

Văn ban chỉ đạo, hướng dẫn của 

huyện về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn huyện Trùng 

Khánh 

Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   

38-NV 
Hồ sơ về xây dựng các quy định, 

quy chế của UBND huyện Trùng 

Khánh về công tác thi đua, khen 

Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   
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thưởng 

39-NV 
Hồ sơ về việc phát động các phong 

trào thi đua năm 2023 
Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   

40-NV 

Khen thưởng thành tích trong quá 

trình xây dựng và phát triển kinh tế 

-xã hội, an ninh, quốc phòng (khen 

thường xuyên, khen đột xuất, tặng 

thưởng Huân, huy chương Lao 

động, cờ thi đua,…) 

Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   

41-NV 

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và hội nghị  

chuyên đề về công tác thi đua, khen 

thưởng do UBND huyện Trùng 

Khánh tổ chức 

Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   

42-NV 
  

  Phòng Nội vụ 
Hồ sơ dự 

kiến phát  

sinh 

8. Công tác tôn giáo 

43-NV 
Văn bản của huyện chỉ đạo, hướng 

dẫn về công tác tôn giáo năm 2023 
Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   

44-NV 

Chương trình, kế hoạch, báo cáo 

công tác tôn giáo của huyện Trùng 

Khánh: 

  

Phòng Nội vụ   - Năm 2023 Vĩnh viễn 

- 9 tháng, 6 tháng, quý 20 năm 

- Tháng 5 năm 

45-NV 

Hồ sơ, tài liệu về việc giải quyết các 

vụ việc nghiêm trọng về công tác 

tôn giáo của huyện 

Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   

46-NV 

Hồ sơ giải quyết đơn thư, khiếu nại 

về những vẫn đề liên quan đến tôn 

giáo 

Vĩnh viễn Phòng Nội vụ   

47-NV     Phòng Nội vụ 
Hồ sơ dự 

kiến phát  

sinh 

V. PHÒNG TƯ PHÁP 

1-TP 
Văn bản của huyện chỉ đạo, hướng 

dẫn  trực tiếp về công tác tư pháp 
10 năm Phòng Tư pháp   
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2-TP 

Hồ sơ xây dựng chương trình, kế 

hoạch, báo cáo công tác tư pháp 

năm 2023 

10 năm Phòng Tư pháp   

3-TP 
Hồ sơ kiểm tra các lĩnh vực hoạt 

động của ngành tư pháp 
10 năm Phòng Tư pháp   

4-TP 

Hồ sơ xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật; kiểm tra, rà soát hệ thống 

hóa văn bản QPPL 

10 năm Phòng Tư pháp   

5-TP 

Hồ sơ công tác theo dõi thi hành 

pháp luật trong các lĩnh vực hoạt 

động trên địa bàn huyện 

10 năm Phòng Tư pháp   

6-TP 

Hồ sơ quản lý công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính 

10 năm Phòng Tư pháp   

7-TP 
Hồ sơ công tác bồi thường nhà 

nước 
10 năm Phòng Tư pháp   

8-TP 

Hồ sơ công tác tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật trên địa bàn 

huyện 

10 năm Phòng Tư pháp   

9-TP Hồ sơ công tác hòa giải cơ sở 10 năm Phòng Tư pháp   

10-TP Hồ sơ đăng ký hộ tịch 10 năm Phòng Tư pháp   

11-TP 

Hồ sơ góp ý văn bản xở lý vi phạm 

hành chính; góp ý văn bản hành 

chính của các ngành 

10 năm Phòng Tư pháp   

12-TP Lưu sổ chứng thực 10 năm Phòng Tư pháp   

13-TP Hồ sư chứng thực chữ ký 02 năm Phòng Tư pháp   

14-TP     Phòng Tư pháp 
Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

VI. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH 

1. Tài chính, ngân sách 

1-TCKH 

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về 

công tác tài chính ngân sách của 

huyện năm 2023 

Vĩnh viễn 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 
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2-TCKH 

Hồ sơ giao dự toán thu chi ngân 

sách hàng năm cùa tỉnh giao cho 

huyện; của huyện giao cho các 

phòng ban, đơn vị thuộc huyện và 

của huyện giao cho cấp xã 

Vĩnh viễn 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 
  

3-TCKH 
Báo cáo quyết toán thu, chi ngân 

sách của huyện năm 2023 
Vĩnh viễn 

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 
  

4-TCKH     
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

2. Quản lý công sản 

5-TCKH 

Báo cáo về công tác quản lý, sử 

dụng tài sàn công sản của UBND 

huyện 

Vĩnh viễn 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 
  

6-TCKH 

Báo cáo tồng hợp tình hình tăng, 

giảm tài sản nhà nước của huyện và 

đơn vị trực thuộc huyện 

20 năm 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 
  

7-TCKH     
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

3. Đầu tư 

8-TCKH 
Tài liệu của huyện chỉ đạo trực tiếp 

về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản 
Vĩnh viễn 

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 
  

9-TCKH 
Báo cáo về công tác đầu tư xây 

dựng cơ bàn năm 2023 
Vĩnh viễn 

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 
  

10-TCKH 
Hồ sơ về kể hoạch vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản của huyện 
Vĩnh viễn 

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 
  

11-TCKH 

Báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng 

năm của huyện và các UBND các 

xã, thị trấn 

Vĩnh viễn 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 
  

12-TCKH     
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

4. Lĩnh vực giá 

13-TCKH 

Hồ sơ về định giá tài sán trong tố 

tụng hình sự (Quyết định trưng cầu 

định giá, kết luận về định giá tài 

sản...) 

20 năm 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 
  

14-TCKH     
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 
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5. Đăng ký kinh doanh 

15-TCKH 
Hồ sơ công tác cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký hợp tác xã 
20 năm 

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 
  

16-TCKH 

Hồ sơ công tác cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh cho các 

hộ kinh doanh cá thể 

20 năm 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 
  

17-TCKH     
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

6. Tài liệu kiếm toán 

18-TCKH 
Hồ sơ kiểm toán Nhà nưóc cấp 

huyện 
Vĩnh viễn 

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 
  

19-TCKH     
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

VII. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1. Tài nguyên đất 

1-TNMT 

Chương trình, kế hoạch báo cáo về 

công tác quản lý, sử dụng đất của 

huyện 

Vĩnh viễn Phòng TNMT   

2-TNMT 
Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất 
Vĩnh viễn Phòng TNMT   

3-TNMT 
Hồ sơ, tài liệu về giao đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, cho thuê đất 
Vĩnh viễn Phòng TNMT   

4-TNMT 
Hồ sơ, tài liệu về thống kê, kiểm kê 

đất đai trên địa bàn huyện 
Vĩnh viễn Phòng TNMT   

5-TNMT 
Hồ sơ về quản lý đất công, đất dôi 

dư trên địa bàn huyện 
Vĩnh viễn Phòng TNMT   

6-TNMT 
Hồ sơ thanh tra về vấn đề đất đai 

trên địa bàn huyện 
Vĩnh viễn Phòng TNMT   

7-TNMT 

Hồ sơ về giải quyết các vụ việc 

tranh chấp đất đai  trên địa bàn 

huyện: 

Vĩnh viễn 

Phòng TNMT   

- Nghiêm trọng Vĩnh viễn 

- Các vụ khác 20 năm 
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8-TNMT     Phòng TNMT 
Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

2. Môi trường 

9-TNMT 

Hồ sơ xây dựng văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn về hoạt động quản lý, 

bảo vệ môi trường trên địa bàn 

huyện 

Vĩnh viễn Phòng TNMT   

10-

TNMT 

Chương trình, kế hoạch báo cáo về 

công tác quản lý bảo vệ môi trường 

của huyện 

Vĩnh viễn 

Phòng TNMT   
Hàng năm Vĩnh viễn 

Quý, 9 tháng, 6 tháng 20 năm 

11-

TNMT 

Hồ sơ về các chương trình, dự án về 

quản lý và bảo vệ môi trường trên 

địa bàn huyện 

Vĩnh viễn Phòng TNMT   

12-

TNMT 

Hồ sơ xác nhận Kế hoạch bảo vệ 

môi trường cấp huyện 
Vĩnh viễn Phòng TNMT   

13-

TNMT 

Hồ sơ xử lý các vụ việc ô nhiễm 

môi trường trên địa bàn huyện 
Vĩnh viễn 

Phòng TNMT   
Nghiêm trọng Vĩnh viễn 

Các vụ khác 20 năm 

14-

TNMT 
    Phòng TNMT 

Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

3. Tài nguyên nước 

15-

TNMT 

Hồ sơ chương trình, kế hoạch, báo 

cáo về quản lý, khai thác tài nguyên 

nước của huyện 

Vĩnh viễn Phòng TNMT   

16-

TNMT 

Hồ sơ xử lý những vụ vi phạm về 

quản lý, sử dụng tài nguyên nước: 
Vĩnh viễn 

Phòng TNMT   
- Nghiêm trọng Vĩnh viễn 

- Các vụ khác 20 năm 

17-

TNMT 
    Phòng TNMT 

Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

4. Tài nguyên khoáng sản 
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18-

TNMT 

Hồ sơ chương trình, kế hoạch, báo 

cáo về quản lý tài nguyên khoáng 

sản của huyện 

Vĩnh viễn Phòng TNMT   

19-

TNMT 

Hồ sơ xử lý những vụ vi phạm về 

quản lý, sử dụng tài nguyên khoáng 

sản: 

Vĩnh viễn 

Phòng TNMT   

- Nghiêm trọng Vĩnh viễn 

- Các vụ khác 20 năm 

20-

TNMT 
    Phòng TNMT 

Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

VIII. PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

1. Tổng hợp 

1-

LĐTBXH 

Văn bản của huyện quản lý, chi đạo 

trực tiếp về công tác Lao động 

TB&XH trên địa bàn huyện 

Vĩnh viễn 
Phòng Lao động - 

TBXH 
  

2-

LĐTBXH 

Hồ sơ xây dựng văn bản chi đạo, 

hướng dẫn về công tác Lao động 

TB&XH trên địa bàn huyện 
Vĩnh viễn 

Phòng Lao động - 

TBXH 
  

3-

LĐTBXH 

Chương trinh, kế hoạch, báo cáo 

công tác Lao động TB&XH của 

huyện hàng năm 

Vĩnh viễn 
Phòng Lao động - 

TBXH 
  

4-

LĐTBXH 

Các báo cáo chuyên đề về công tác 

Lao động TB&XH trên địa bàn 

huyện 

Vĩnh viễn 
Phòng Lao động - 

TBXH 
  

5-

LĐTBXH 

Số liệu thống kê, điều tra cơ bản 

của ngành Lao động TB&XH 

huyện 

Vĩnh viễn 
Phòng Lao động - 

TBXH 
  

6-

LĐTBXH 

Hồ sơ về các chương trình, dự án 

cúa ngành Lao động TB&XH 

huyện 

20 năm 
Phòng Lao động - 

TBXH 
  

7-

LĐTBXH 

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội 

nghị chuyên đề về công tác Lao 

động TB&XH của huyện 

Vĩnh viễn 
Phòng Lao động - 

TBXH 
  

8-

LĐTBXH 

Hồ sơ, tài liệu về hoạt động cúa các 

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Bảo trợ 

trẻ em 

Vĩnh viễn 
Phòng Lao động - 

TBXH 
  

9-

LĐTBXH 
    

Phòng Lao động - 

TBXH 

Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 



16 

 

2. Việc làm, lao động, tiền lương, tiền công 

10-

LĐTBXH 

Hồ sơ về công tác kiểm tra việc 

thực hiện pháp luật lao động, bảo 

hộ lao động đối với các doanh 

nghiệp 

20 năm 
Phòng Lao động - 

TBXH 
  

11-

LĐTBXH 

Hồ sơ về hòa giải tranh chấp lao 

động 
10 năm 

Phòng Lao động - 

TBXH 
  

12-

LĐTBXH 

Hồ sơ về chế độ chính sách tiền 

công, tiền lương của các đối tượng 

chính sách 

Vĩnh viễn 
Phòng Lao động - 

TBXH 
  

13-

LĐTBXH 
    

Phòng Lao động - 

TBXH 

Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

3. Chính sách người có công 

14-

LĐTBXH 

Hồ sơ về giải quyết các chế độ liên 

quan đối vói người có công với 

cách mạng 

Vĩnh viễn 
Phòng Lao động - 

TBXH 
  

15-

LĐTBXH 

Hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng danh 

hiệu “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” 
Vĩnh viễn 

Phòng Lao động - 

TBXH 
  

16-

LĐTBXH 

Hồ sơ đề nghị mai táng phí, trợ cấp 

một lần khi người có công với cách 

mạng từ trần 

Vĩnh viễn 
Phòng Lao động - 

TBXH 
  

17-

LĐTBXH 

Hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế 

độ ưu đãi người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

50 năm 
Phòng Lao động - 

TBXH 
  

18-

LĐTBXH 
    

Phòng Lao động - 

TBXH 

Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

4. Bảo trợ xã hội 

19-

LĐTBXH 

Hồ sơ về giải quyết các chế độ đối 

với đối tượng báo trợ xã hội 
Vĩnh viễn 

Phòng Lao động - 

TBXH 
  

20-

LĐTBXH 

Hồ sơ về quản lý các cơ sở bảo trợ 

xã hội ngoài công lập trên địa bàn 

huyện 

Vĩnh viễn 
Phòng Lao động - 

TBXH 
  

21-

LĐTBXH 
    

Phòng Lao động - 

TBXH 

Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

IX. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

1 . Tổng hợp 
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1-VHTT 
Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 

huyện về lĩnh vực văn hóa 
Vĩnh viễn 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

2- VHTT 

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các 

ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan 

trọng trong năm 2023 

Vĩnh viễn 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

3-VHTT 

Hồ sơ hướng dẫn sáng tác các tác 

phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí; 

xét chọn tác phẩm, tập thể, cá nhân 

tham gia Giải thưởng sáng tác 

quảng bá đợt I (2021 - 2023) 

Vĩnh viễn 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

4-VHTT 

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về 

các hoạt động văn hóa thông tin của 

huyện: 

  

Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  - Hàng năm, nhiều năm  Vĩnh viễn 

- 9 tháng, 6 tháng, quý 20 năm 

- Tháng 10 năm 

5-VHTT     
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

2. Công tác Phong trào "TDĐKXDĐSVH" 

6-VHTT 

Kế hoạch triển khai thực hiện 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” huyện 

Trùng Khánh năm 2023 

Vĩnh viễn 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

7- VHTT 
Chỉ đạo, hướng dẫn công tác quản 

lý về thực hiện Quy ước năm 2023 
Vĩnh viễn 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

8-VHTT 

Hồ sơ cung cấp số liệu về nhu cầu 

xây dựng, cải tạo nâng cấp nhà văn 

hóa xóm, tổ dân phố trên địa bàn 

huyện Trùng Khánh 

10 năm 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

9-VHTT 

Kế hoạch xây dựng “Xã đạt chuẩn 

văn hóa nông thôn mới” trên địa 

bàn huyện Trùng Khánh 

Vĩnh viễn 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

10-VHTT 

Hồ sơ đăng ký danh hiệu "Gia đình 

văn hóa", "Làng, tổ dân phố văn 

hóa", "Cơ quan, đơn vị văn hóa" 

10 năm 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
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11-VHTT 

Kế hoạch triển khai thực hiện 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” huyện 

Trùng Khánh, giai đoạn 2022 - 

2026 

Vĩnh viễn 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

12-VHTT 

Hồ sơ bình xét danh hiệu "Gia đình 

văn hóa", "Làng, tổ dân phố văn 

hóa", "Cơ quan, đơn vị văn hóa" 

Vĩnh viễn 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

13-VHTT 

Hồ sơ Thông báo các làng, tổ dân 

phố, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn 

hóa 

Vĩnh viễn 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

14-VHTT Báo cáo tình hình thực hiện năm Vĩnh viễn 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

15-VHTT Báo cáo 9 tháng, 6 tháng, quý 20 năm 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

16-VHTT     
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

3. Công tác gia đình 

17-VHTT 
Kế hoạch thực hiện công tác gia 

đình năm 2023 
Vĩnh viễn 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

18- 

VHTT 

Hồ sơ hưởng dẫn tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Quốc tế 

Hạnh phúc (20/3); Ngày gia đình 

Việt Nam (28/6), Tháng hành động 

vì bình đẳng giới và phòng ngừa, 

ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 

Vĩnh viễn 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

19-VHTT 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 

của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

xây dựng gia đình trong tình hình 

mới trên địa bàn huyện Trùng 

Khánh (giai đoạn 2022 - 2030) 

Vĩnh viễn 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

20-VHTT 

Kế hoạc triển khai thực hiện 

Chương trình đạo đức, lối sống 

trong gia đình đến năm 2030 trên 

địa bàn huyện Trùng Khánh 

Vĩnh viễn 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

21-VHTT 

Kế hoạch triển khai thực hiện công 

tác phòng, chống bạo lực gia đình 

trong tình hình mới đến năm 2025 

trên địa bàn huyện Trùng Khánh 

20 năm 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
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22-VHTT 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến 

lược phát triển gia đình Việt Nam 

đến năm 2030 trên địa bàn huyện 

Trùng Khánh 

Vĩnh viễn 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

23-VHTT 

Hồ sơ tổng hợp thông tin về gia 

đình, phòng chống bạo lực gia đình 

trên địa bàn huyện 

Vĩnh viễn 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

24-VHTT 

Báo cáo thực hiện Chương trình đạo 

đức, lối sống trong gia đình trên địa 

bàn huyện Trùng Khánh năm 2023 

Vĩnh viễn 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

25-VHTT 

Báo cáo triển khai thực hiện công 

tác phòng, chống bạo lực gia đình 

trong tình hình mới trên địa bàn 

huyện Trùng Khánh 

Vĩnh viễn 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

26-VHTT 
Báo cáo kết quả thực hiện trong 

năm 
Vĩnh viễn 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

27-VHTT Báo cáo 9 tháng, 6 tháng, quý 20 năm 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

28-VHTT     
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

4. Công tác Di sản 

29-VHTT 

Văn bản chỉ đạo hướng dẫn công 

tác quản lý nhà nước về di tích lịch 

sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, 

lễ hội 

Vĩnh viễn 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

30- 

VHTT 

Kế hoạch hoạt động Chi hội bảo tồn 

dân ca các dân tộc huyện Trùng 

Khánh năm 2023 

Vĩnh viễn 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

31-VHTT 
Hồ sơ Đại hội Chi hội bảo tồn dân 

ca các dân tộc huyện Trùng Khánh 
Vĩnh viễn 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

32-VHTT     
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

5. Công nghệ thông tin, Internet 

33-VHTT 

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 

huyện về lĩnh vực công nghệ thông 

tin 

Vĩnh viễn 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

34-VHTT Kế hoạch phát triển chính quyền số 

và đảm bảo an toàn thông tin mạng 
Vĩnh viễn 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
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năm 2023 

35-VHTT 
Kế hoạch hoạt động công tác thông 

tin cơ sở năm 2023 
Vĩnh viễn 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

36-VHTT 

KH thực hiện Chiến lược phát triển 

lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 

2022-2025 trên địa bàn huyện 

Trùng Khánh 

Vĩnh viễn 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

37-VHTT 
Báo cáo về công tác công nghệ 

thông tin 
Vĩnh viễn 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

38-VHTT Năm Vĩnh viễn 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

39-VHTT Quý 20 năm 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

40-VHTT     
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

6. Tài liệu thể dục - thể thao 

41-VHTT 

Văn bản của huyện quản lý, chỉ đạo 

trực tiếp về các hoạt động thể dục 

thể thao trên địa bàn huyện 

Vĩnh viễn 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

42- 

VHTT 

Chương trình, kế hoạch, báo cáo 

tổng kết các hoạt động thể dục, thế 

thao của huyện 

Vĩnh viễn 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

43-VHTT     
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

7. Tài liệu du lịch 

44-VHTT 

Hồ sơ tổ chức Lễ đón nhận Bằng di 

tích cấp quốc gia di tích lịch sử Địa 

điểm Đài tiếng nói Việt Nam tại 

Hang Ngườm Chiêng (1966 - 

1978), thị trấn Trùng Khánh và di 

tích danh lam thắng cảnh Mắt thần 

núi, xã Cao Chương, huyện Trùng 

Khánh 

Vĩnh viễn 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

45-VHTT 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt 

các doanh nghiệp, cá nhân kinh 

doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn 

huyện 

Vĩnh viễn 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
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46-VHTT 

Kế hoạch, báo cáo thực hiện Nghị 

quyết của Ban chấp hành Đảng bộ 

huyện (khóa XX) về phát triển du 

lịch - dịch vụ bền vững giai đoạn 

2021-2025 

Vĩnh viễn 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

47-VHTT 
Văn bản chỉ đạo hướng dẫn công 

tác quản lý nhà nước về du lịch 
20 năm 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

48-VHTT 

Kế hoạch, báo cáo thực hiện nhiệm 

vụ công tác xây dựng và phát triển 

Công viên địa chất toàn cầu 

UNESCO Non nước Cao Bằng 

Vĩnh viễn 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

49-VHTT Báo cáo năm Vĩnh viễn 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

50-VHTT Báo cáo 9 tháng, 6 tháng, quý 20 năm 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
  

51-VHTT     
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

X. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1-GDĐT 

Tập văn bản của tỉnh và huyện 

Trùng Khánh quản lý, chỉ đạo trực 

tiếp về công tác giáo dục trên địa 

bàn huyện Trùng Khánh  

Vĩnh viễn Phòng GD&ĐT   

2-GDĐT 

Chương trình, kế hoạch và báo cáo 

tổng kết công tác giáo dục của 

huyện Trùng Khánh:  

  

Phòng GD&ĐT     - Hàng năm, nhiều năm Vĩnh viễn 

- 9 tháng, 6 tháng, quý 20 năm 

- Tháng 10 năm 

3-GDĐT 

Chương trình, đề án quy hoạch xây 

dựng và phát triển ngành giáo dục 

trên địa bàn huyện Trùng Khánh  

Vĩnh viễn  Phòng GD&ĐT   

4-GDĐT 
Hồ sơ kiểm tra chuyên đề, đột xuất, 

toàn diện trong phạm vi huyện 
20 năm Phòng GD&ĐT   

5-GDĐT 

Hồ sơ về các dự án đầu tư của các 

tổ chức trong và ngoài nước cho 

ngành giáo dục tỉnh và huyện 

Vĩnh viễn  Phòng GD&ĐT   

6-GDĐT 

Hồ sơ đề nghị khen thưởng và công 

nhận các danh hiệu đối với giáo 

viên và học sinh thuộc tỉnh, huyện 

quản lý  

Vĩnh viễn  Phòng GD&ĐT   
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7-GDĐT 
Các số liệu điều tra cơ bản về ngành 

giáo dục của huyện 
Vĩnh viễn  Phòng GD&ĐT   

8-GDĐT 

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội 

nghị chuyên đề về công tác giáo 

dục của huyện Trùng Khánh  

Vĩnh viễn  Phòng GD&ĐT   

9-GDĐT 
Kế hoạch phát triển trung hạn, dài 

hạn  
Vĩnh viễn  Phòng GD&ĐT   

10-

GDĐT 

Công văn trao đổi về công tác giáo 

dục  
10 năm  Phòng GD&ĐT   

11-

GDĐT 

Hồ sơ công nhận đạt chuẩn quốc gia 

và kiểm định chất lượng giáo dục  
20 năm  Phòng GD&ĐT   

12-

GDĐT 

Hồ sơ công nhận đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục tỉnh/huyện/xã 
10 năm  Phòng GD&ĐT   

13-

GDĐT 

Hồ sơ xét hoàn thành chương trình 

tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp 

THCS  

Vĩnh viễn  Phòng GD&ĐT   

14-

GDĐT 
    Phòng GD&ĐT 

Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

XII. THANH TRA HUYỆN 

1- TTr 
Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản 

quản lý về công tác thanh tra. 
Vĩnh viễn Thanh tra huyện   

2-TTr 

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội 

nghị chuyên đề về công tác thanh 

tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của 

huyện Trùng Khánh tổ chức 

Vĩnh viễn Thanh tra huyện   

3-TTr 

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về 

công tác thanh tra, kiểm tra, khiếu 

nại, tố cáo, tiếp dân của huyện 

Trùng Khánh:                                                                                                                                   

  

Thanh tra huyện   
- Hàng năm, nhiều năm. Vĩnh viễn 

- 09 tháng, 06 tháng, quý. 20 năm 

- Tháng 5 năm 

4-TTr 

Hồ sơ thanh tra các vụ việc:   

Thanh tra huyện   - Nghiêm trọng Vĩnh viễn 

- Các vụ việc khác 20 năm 

5-TTr Hồ sơ về công tác phòng chống 20 năm Thanh tra huyện   



23 

 
thanh nhũng. 

5-TTr 

Hồ sơ các đợt thanh tra điểm của 

huyện thực hiện ở các cơ quan, đơn 

vị, UBND các xã, Thị trấn. 

20 năm Thanh tra huyện   

6-TTr 
Hồ sơ, tài liệu giải quyết, trả lời các 

vụ khiếu nại, tố cáo cụ thể. 
10 năm Thanh tra huyện   

7-TTr 

Báo cáo tổng hợp về công tác giải 

quyết, khiếu nại, tố cáo và tiếp dân 

hàng năm. 

Vĩnh viễn Thanh tra huyện   

8-TTr 

Đơn từ khiếu nại tố cáo của cơ 

quan, tổ chức, công dân gửi đến 

nhưng không thuộc thẩm quyền giải 

của UBND huyện. 

5 năm Thanh tra huyện   

9-TTr 
Công văn trao đổi về vấn đề thanh 

tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân. 
10 năm Thanh tra huyện   

10-TTr     Thanh tra huyện 
Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

XIII. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1. Nông nghiệp 

1-

NNPTNT 

Tài liệu chỉ đạo chung của tỉnh và 

huyện Trùng Khánh về lĩnh vực 

nông nghiệp 

Lưu tại đơn 

vị chức năng 

đến khi hết 

hiệu lực 

Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
  

2-

NNPTNT 

Văn bản của tỉnh và huyện Trùng 

Khánh chỉ đạo trực tiếp về Nông 

nghiệp trên địa bàn huyện Trùng 

Khánh 

Vĩnh viễn 
Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
  

3-

NNPTNT 

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về 

lĩnh vực nông nghiệp của huyện 

Trùng Khánh:  

 

 

  
Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
  - Hàng năm, nhiều năm  Vĩnh viễn 

- 9 tháng, 6 tháng, quý  20 năm 

- Tháng 5 năm 

4-

NNPTNT 

Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình của 

huyện Trùng Khánh về những vấn 

đề nông nghiệp 

Vĩnh viễn 
Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
  

5-

NNPTNT 

Hồ sơ, tài liệu về công tác thú y 

(phòng, chữa bệnh, dịch; phòng 

chống rét cho gia súc, gia cầm…) 

20 năm 
Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
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trên địa bàn huyện 

6-

NNPTNT 

Kế hoạch, báo cáo thanh tra về các 

vấn đề nông nghiệp của huyện 

Trùng Khánh 

20 năm 
Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
  

7-

NNPTNT 

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội 

nghị chuyên đề về lĩnh vực Nông 

nghiệp do huyện Trùng Khánh tổ 

chức 

Vĩnh viễn 
Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
  

8-

NNPTNT 

Công văn trao đổi về lĩnh vực nông 

nghiệp 
10 năm 

Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
  

9-

NNPTNT 
    

Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 

Hồ sơ dự 

kiến phát  

sinh 

2. Chính sách phát triển nông thôn 

10-

NNPTNT 

Tập tài liệu chỉ đạo chung của tỉnh 

và huyện Trùng Khánh về chính 

sách phát triển nông thôn 

Lưu tại  

đơn vị chức 

năng đến  

khi hết 

 hiệu lực 

Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
  

11-

NNPTNT 

Tập văn bản của tỉnh và huyện 

Trùng Khánh chỉ đạo trực tiếp về 

các chính sách phát triển nông thôn 

trên địa bàn huyện Trùng Khánh 

Vĩnh viễn 
Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
  

12-

NNPTNT 

Chương trình, kế hoạch, báo cáo 

tình hình thực hiện các chính sách 

phát triển nông thôn của huyện 

Trùng Khánh: 

 

 

 

Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
  

- Hàng năm, nhiều năm  Vĩnh viễn  

- 9 tháng, 6 tháng, quý  20 năm  

- Tháng 5 năm 

13-

NNPTNT 

Báo cáo chuyên đề của tỉnh về việc 

thực hiện các chính sách phát triển 

nông thôn 

Vĩnh viễn 
Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
  

14-

NNPTNT 

Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về 

thực hiện các chính sách phát triển 

nông thôn tại các xã, thị trấn trên 

địa bàn huyện Trùng Khánh 

Vĩnh viễn 
Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
  



25 

 

15-

NNPTNT 

Hồ sơ giải quyết những vấn đề quan 

trọng trong thực hiện các chính sách 

phát triển nông thôn trên địa bàn 

huyện Trùng Khánh 

Vĩnh viễn 
Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
  

16-

NNPTNT 

Hồ sơ, tài liệu về chương trình nước 

sạch tại các địa phương trên địa bàn 

huyện Trùng Khánh 

Vĩnh viễn 
Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
  

17-

NNPTNT 

Hồ sơ, tài liệu về thực hiện giãn 

dân, di dân đi vùng kinh tế mới trên 

địa bàn huyện Trùng Khánh 

Vĩnh viễn 
Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
  

18-

NNPTNT 

Hồ sơ, tài liệu về quản lý công tác 

định canh, định cư trên địa bàn 

huyện Trùng Khánh 

Vĩnh viễn 
Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
  

19-

NNPTNT 

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội 

nghị chuyên đề về chính sách phát 

triển nông thôn do UBND huyện 

Trùng Khánh tổ chức 

Vĩnh viễn 
Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
  

20-

NNPTNT 

Công văn trao đổi về công tác phát 

triển nông thôn 
10 năm 

Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
  

21-

NNPTNT 
    

Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 

Hồ sơ dự 

kiến phát  

sinh 

3. Lâm Nghiệp 

22-

NNPTNT 

Tập văn bản của tỉnh và huyện 

Trùng Khánh quản lý chỉ đạo trực 

tiếp về lâm nghiệp trên địa bàn 

huyện Trùng Khánh 

Vĩnh viễn 
Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
  

23-

NNPTNT 

Chương trình, kế hoạch và báo cáo 

về công tác lâm nghiệp của huyện 

Trùng Khánh:  

 

 

  

  
Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
  - Hàng năm, nhiều năm Vĩnh viễn 

- 9 tháng, 6 tháng, quý  20 năm 

- Tháng 5 năm 

24-

NNPTNT 

Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về 

quản lý trong lĩnh vực lâm nghiệp 

trên địa bàn huyện Trùng Khánh 

Vĩnh viễn 
Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
  

25-

NNPTNT 

Báo cáo chuyên đề nghiên cứu về 

lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn 

huyện Trùng Khánh 

Vĩnh viễn 
Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
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26-

NNPTNT 

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội 

nghị chuyên đề về lĩnh vực lâm 

nghiệp do UBND huyện Trùng 

Khánh tổ chức 

Vĩnh viễn 
Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
  

27-

NNPTNT 

Công văn trao đổi về lĩnh vực lâm 

nghiệp 
10 năm 

Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
  

28-

NNPTNT 
    

Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 

Hồ sơ dự 

kiến phát  

sinh 

4. Thủy lợi 

29-

NNPTNT 

Tập văn bản của tỉnh và huyện 

Trùng Khánh quản lý, chỉ đạo trực 

tiếp về các vấn đề thủy lợi trên địa 

bản huyện Trùng Khánh 

Vĩnh viễn 
Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
  

30-

NNPTNT 

Chương trình, kế hoạch và báo cáo 

công tác thủy lợi của huyện Trùng 

Khánh:  

 

 

  

  
Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
  - Hàng năm, nhiều năm Vĩnh viễn 

- 9 tháng, 6 tháng, quý  20 năm 

- Tháng 5 năm 

31-

NNPTNT 

Báo cáo chuyên đề của huyện 

Trùng Khánh về các vấn đề về công 

tác thủy lợi 

Vĩnh viễn 
Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
  

32-

NNPTNT 

Hồ sơ xây dựng, tu bổ các cong 

trình thủy lợi do UBND huyện 

Trùng Khánh quản lý 

Vĩnh viễn 
Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
  

33-

NNPTNT 

Hồ sơ, tài liệu về công tác phòng, 

chống bão lụt trên địa bàn huyện 

Trùng Khánh:  

 

 

  Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
  

- Điển hình  Vĩnh viễn 

- Không điển hình 20 năm 

34-

NNPTNT 

Hồ sơ, tài liệu về công tác quản lý 

và bảo vệ hệ thống đê điều trên địa 

bàn huyện Trùng Khánh:  

 

 

 
Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
  

- Nghiêm trọng  Vĩnh viễn  

- Các vụ khác 20 năm 
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35-

NNPTNT 

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội 

nghị chuyên đề về công tác thủy lợi 

do UBND huyện Trùng Khánh tổ 

chức 

Vĩnh viễn 
Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
  

36-

NNPTNT 

Sổ sách thống kê, theo dõi số liệu 

điều tra về các vấn đề thủy lợi 
Vĩnh viễn 

Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
  

37-

NNPTNT 

Công văn trao đổi về công tác thủy 

lợi của huyện 
10 năm 

Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
  

38-

NNPTNT 
    

Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 

Hồ sơ dự 

kiến phát  

sinh 

XIV. PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG 

1. Lĩnh vực Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 

1-KTHT 

Kế hoạch, báo cáo về công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp 
  

Phòng KT&HT   
- Hàng năm Vĩnh viễn 

- Tháng, quý, sáu tháng 10 năm 

2-KTHT 

Hồ sơ quản lý, tổ chức thực hiện 

các hoạt động về công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp 

  

Phòng KT&HT   - Văn bản chỉ đạo, chương trình, kế 

hoạch, báo cáo năm 
Vĩnh viễn 

- Kế hoạch, báo cáo tháng, quý, 

công văn trao đổi 
10 năm 

3-KTHT       
Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

2. Khoa học và công nghệ 

4-KTHT 

Hồ sơ xây dựng, ban hành các văn 

bản quy định, quy chế quản lý về 

KH&CN 

Vĩnh viễn Phòng KT&HT   

5-KTHT 
Hồ sơ hội nghị, hội thảo về 

KH&CN 
Vĩnh viễn Phòng KT&HT   

6-KTHT 

Kế hoạch, báo cáo công tác 

KH&CN 
  

Phòng KT&HT   
- Hàng năm Vĩnh viễn 

- Hàng tháng 5 năm 
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7-KTHT 
Hồ sơ hoạt động của Hội đồng 

KH&CN 
Vĩnh viễn Phòng KT&HT   

8-KTHT Hồ sơ ISO của cơ quan Vĩnh viễn Phòng KT&HT   

9-KTHT 

Hồ sơ về các sáng kiến, cải tiến, 

ứng dụng khoa học công nghệ của 

tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện 

Vĩnh viễn Phòng KT&HT   

10-KTHT       
Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

3. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ 

11-KTHT 

Hồ sơ xây dựng, ban hành các văn 

bản quy định, quy chế quản lý về 

thương mại, dịch vụ 

Vĩnh viễn Phòng KT&HT   

12-KTHT 

Kế hoạch, báo cáo về hoạt động 

thương mại, dịch vụ 
  

Phòng KT&HT   
- Hàng năm Vĩnh viễn 

- 9 tháng, 6 tháng, quý 20 năm 

- Tháng 5 năm 

13-KTHT 

Hồ sơ quản lý, tổ chức thực hiện 

các hoạt động về thương mại, dịch 

vụ: 

  

Phòng KT&HT   - Văn bản chỉ đạo, chương trường, 

kế hoạch, báo cáo năm 
Vĩnh viễn 

- Kế hoạch, báo cáo tháng, quý, 

công văn trao đổi 
10 năm 

14-KTHT       
Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

4. Lĩnh vực lưu thông hàng hóa 

15-KTHT 

Hồ sơ cấp mới, sửa đổi, bổ sung cấp 

lại phép sản xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích kinh doanh 

10 năm Phòng KT&HT   

16-KTHT 
Hồ sơ cấp mới, sửa đổi, bổ sung cấp 

lại phép bán lẻ rượu 
10 năm Phòng KT&HT   

17-KTHT 
Hồ sơ cấp mới, sửa đổi, bổ sung cấp 

lại phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 
10 năm Phòng KT&HT   
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18-KTHT 

Hồ sơ cấp mới, sửa đổi, bổ sung cấp 

lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

cửa hành bán lẻ LPG chai 

15 năm Phòng KT&HT   

19-KTHT 
Hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm 

ngành công thương 
5 năm Phòng KT&HT   

20-KTHT     Phòng KT&HT 
Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

5. Lĩnh vực quản lý xây dựng cơ bản 

24-KTHT 

Kế hoạch, Báo cáo quản lý xây 

dựng cơ bản: 
  

Phòng KT&HT   - Hàng năm Vĩnh viễn 

- Hàng tháng, quý, sáu tháng 5 năm 

25-KTHT 

Hồ sơ công trình xây dựng cơ bản:   

Phòng KT&HT   

- Công trình nhóm A Vĩnh viễn 

- Công trình nhóm B,C và sửa chữa 

lớn 

Theo tuổi thọ 

công trình 

- Hồ sơ sửa chữa nhỏ 15 năm 

- Công văn trao đổi 10 năm 

26-KTHT       
Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

6. Lĩnh vực cấp phép xây dựng 

27-KTHT 

Báo cáo cấp phép xây dựng:   

Phòng KT&HT   - Hàng năm Vĩnh viễn 

- Hàng tháng, quý, sáu tháng 20 năm 

28-KTHT 
Hồ sơ cấp mới, điều chỉnh, gia hạn, 

cấp lại Giấy phép xây dựng 
Vĩnh viễn Phòng KT&HT   

29-KTHT       
Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

7. Lĩnh vực quy hoạch 

30-KTHT Hồ sơ đồ án Quy hoạch xây dựng Vĩnh viễn Phòng KT&HT   
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31-KTHT       
Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

8. Lĩnh vực giao thông vận tải 

34-KTHT 

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về 

đường giao thông nông thôn của 

UBND huyện 

Đến khi văn 

bản hết hiệu 

lực thi hành 

Phòng KT&HT   

35-KTHT 
Báo cáo về lĩnh vực giao thông vận 

tải trên địa bàn huyện 
Vĩnh viễn Phòng KT&HT   

36-KTHT Văn bản của Ban an toàn giao thông Vĩnh viễn Phòng KT&HT   

37-KTHT       
Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

9. Lĩnh vực điện 

38-KTHT 
Tập văn bản về chỉ đạo, điều hành, 

trao đổi liên quan đến lĩnh vực điện 

Đến khi văn 

bản hết hiệu 

lực thi hành 

Phòng KT&HT   

39-KTHT 

Hồ sơ quản lý, tổ chức thực hiện 

các hoạt động điện: 
  

Phòng KT&HT   - Văn bản chỉ đạo, chương trình, kế 

hoạch, báo cáo năm 
Vĩnh viễn 

- Kế hoạch, báo cáo tháng, quý, 

công văn trao đổi 
10 năm 

40-KTHT     Phòng KT&HT 
Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

XV. PHÒNG DÂN TỘC 

1-DT 

Văn bản tổng hợp các ý kiến về 

Chương trình MTQG giai đoạn 

2021 - 2025 

Vĩnh viễn Phòng Dân tộc   

2-DT 
Văn bản rà soát các xã ra khỏi 

chương trình 135 
05 năm Phòng Dân tộc   

3-DT 

Văn bản báo cáo kết quả thực hiện 

Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15 

tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về 

đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực 

các dân tộc thiểu sốgiai đoạn 2016-

2020 và định hướng đến năm 2030 

Vĩnh viễn Phòng Dân tộc   
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4-DT 

Văn bản báo cáo kết quả thực hiện 

chính sách dân tộc năm 2023; 

nhiệm vụ công tác năm 2024 

Vĩnh viễn Phòng Dân tộc   

5-DT 

Văn bản báo cáo kết quả thực hiện 

công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 

2023, Phương hướng nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2023 

20 năm Phòng Dân tộc   

6-DT 

Văn bản báo cáo kết quả thực hiện 

chính sách hỗ trợ phát triển sản 

xuất, đa dạng hóa sinh kế nhân rộng 

mô hình giảm nghèo thuộc chương 

trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo 

bền vững Chương trình 135  

20 năm Phòng Dân tộc   

7-DT 

Văn bản báo cáo kết quả thực hiện 

Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 

14 tháng 01 năm 2011 của Chính 

phủ về công tác dân tộc 

Vĩnh viễn Phòng Dân tộc   

8-DT     Phòng Dân tộc 
Hồ sơ dự 

kiến phát 

sinh 

Danh mục hồ sơ này có 324 hồ sơ, bao gồm: 

                                                                 - 218 hồ sơ bảo quản vĩnh viễn;   

                                                                 - 106 hồ sơ bảo quản có thời hạn. 
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