
 

 

UBND TỈNH VĨNH LONG 

SỞ TƢ PHÁP 

 

Số: 09/QĐ-STP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 02 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục hồ sơ lƣu trữ năm 2023 của Sở Tƣ pháp 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƢ PHÁP 

 

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ 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  uyết định số 06/2021/  - BND, ngày 12/3/2021 của  y ban nh n d n 

t nh Vĩnh Long quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn và cơ c u tổ chức bộ máy 

của    Tư pháp; 

Căn cứ  uyết định số 79/  -SNV ngày 03/6/2021 của    Tư pháp v  việc Ban 

hành  uy chế công tác văn thư, lưu trữ của    Tư pháp. 

Theo đ  nghị của Chánh Thanh tta - Văn ph ng     

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hồ sơ lưu trữ năm 2023 

của Sở Tư pháp. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 3. Chánh Thanh tra - Văn ph ng  các ph ng chuy n m n  đơn vị sự 

nghiệp trực thu c Sở và các cá nh n có li n quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban giám đốc;  

- Lưu: VT  TTVP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Thanh Tuấn 



 

DANH MỤC HỒ SƠ LƢU TRỮ CỦA SỞ TƢ PHÁP TỈNH VĨNH LONG NĂM 2023 

(kèm theo  uyết định số 09/  -STP, ngày 06 tháng 02 năm 2023) 

Số/ký hiệu của hồ sơ Tên nhóm hồ sơ, tài liệu 
Thời hạn bảo 

quản 
Ngƣời lập Ghi chú 

I. THANH TRA- VĂN PHÒNG SỞ 

01/TTVP Tài liệu về tổ chức 
 

  

 - Tài liệu về c ng tác tổ chức  cán b  

Đến khi văn bản 

hết hiệu lực thi 

hành 

Huỳnh Ngọc Thoa 

 L  Phương Thảo 
 

 - Tài liệu về quy hoạch cán b  20 năm 
Huỳnh Ngọc Thoa 

L  Phương Thảo 
 

 
- Tài liệu về việc bổ nhiệm  điều đ ng  tiếp nhận 

mới cán b   CCVC 
70 năm 

Huỳnh Ngọc Thoa 

 L  Phương Thảo 
 

 - Tài liệu thực hiện chỉ ti u bi n chế Vĩnh viễn 
Huỳnh Ngọc Thoa  

L  Phương Thảo 
 

 - Tài liệu về kỷ luật cán b  70 năm 
Huỳnh Ngọc Thoa 

 L  Phương Thảo 
 

 
- Kế hoạch  báo cáo c ng tác đào tạo  bồi dưỡng 

cán b  của Sở Tư pháp 
Vĩnh viễn 

Huỳnh Ngọc Thoa  

L  Phương Thảo 
 

02/ TTVP - Hồ sơ thi đua khen thưởng    

 
- Tài liệu hướng dẫn về c ng tác thi đua khen 

thưởng 

Đến khi văn bản 

hết hiệu lực thi 

hành 

Võ Thảo Vy   

 
- Kế hoạch  báo cáo c ng tác thi đua  khen 

thưởng hàng năm 
Vĩnh viễn Võ Thảo Vy  

 - Hồ sơ khen thưởng cho tập thể  cá nh n Vĩnh viễn Võ Thảo Vy  

 
- C ng văn trao đổi về c ng tác thi đua  khen 

thưởng  
10 năm Võ Thảo Vy  
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03/ TTVP -Hồ sơ n ng lương tiền lương 20 năm 
Võ Thảo Vy 

L  Phương Thảo 
 

 - Các văn bản hướng dẫn về lương 

Đến khi văn bản 

hết hiệu lực thi 

hành 

Võ Thảo Vy 

L  Phương Thảo 
 

 - Hồ sơ n ng lương hàng năm 20 năm 
Võ Thảo Vy  

L  Phương Thảo 
 

04/ TTVP -Tài liệu tài chính  kế toán    

 

- Tài liệu hướng dẫn thực hiện thu  chi tài chính  

kế toán  chế đ  định mức  các hoạt đ ng có li n 

quan đến tài chính 

Đến khi văn bản 

hết hiệu lực thi 

hành 

Nguyễn Kiều Ng n  

 
- Tài liệu về ng n sách nhà nước hàng năm của cơ 

quan và các đơn vị trực thu c  
Vĩnh viễn Nguyễn Kiều Ng n  

 
- Kế hoạch  báo cáo tài chính và quyết toán hàng 

năm 
Vĩnh viễn Nguyễn Kiều Ng n  

05/ TTVP - Tài liệu kiểm k  tài sản cố định 20 năm Nguyễn Kiều Ng n  

06/ TTVP - Tài liệu thanh lý tài sản cố định Vĩnh viễn  Nguyễn Kiều Ng n  

07/ TTVP 
Kế hoạch  báo cáo về chuy n m n 

- Hàng năm,Sáu tháng, quý 

 

Vĩnh viễn 

20 năm 

Võ Thảo Vy  

Phạm Thị Phượng 
 

08/ TTVP - Tập lưu sổ đăng ký VB đi 
Vĩnh viễn 

Phạm Thị Phượng  

09/ TTVP - Sổ đăng ký VB đến 
20 năm 

Phạm Thị Phượng  

10/ TTVP 
- Văn bản chị đạo  hướng dẫn thực hiện c ng tác 

VTLT 

Đến khi hết hiệu 

lực 
Phạm Thị Phượng  

11/ TTVP - Tài liệu thực hành tiết kiệm chống lãng phí 
20 năm 

Nguyễn Kiều Ng n  



 

 

4 

12/TTVPS - Quy chế thực hiện d n chủ cơ quan 
Đến khi văn bản 

hết hiệu lực 
Phạm Thị Phượng  

13/TTVPS - H i nghị cán b   c ng chức  vi n chức 
20 năm Huỳnh Ngọc Thoa 

Võ Thảo Vy 
 

14/TTVPS -Tài liệu cải cách hành chính 
20 năm 

Trần Quốc Thiện  

15/TTVPS -Tài liệu ứng dụng ISo 
Vĩnh viễn 

Võ Thảo Vy  

16/TTVPS -Tài liệu PCCC  an ninh trật tự  tự vệ cơ quan 
10 năm 

Trần Quốc Thiện  

17/TTVPS -Tài liệu về tin học + Trang web + mạng… 
20 năm 

Nguyễn Thanh Thúy  

18/TTr 
- Chương trình  kế hoạch c ng tác thanh tra  kiểm 

tra hàng năm 
Vĩnh viễn Hà Hoàng  

19/TTr - Hồ sơ giải quyết các vụ việc hàng năm Vĩnh viễn Hà Hoàng  

20/TTr - Hồ sơ giải quyết khiếu nại  tố cáo Vĩnh viễn Hà Hoàng  

21/TTr - Hồ sơ ph ng  chống tham nhũng 15 năm Hà Hoàng  

22/TTr - Hồ sơ thanh tra  kiểm tra 15 năm Hà Hoàng  

II. HÀNH CHÍNH-BỔ TRỢ TƢ PHÁP 

23/ HCBTTP 
- Tài liệu Trợ giúp pháp lý  tư vấn pháp luật  Luật 

Sư 
Vĩnh viễn 

Nguyễn Thị Khánh Quy n  

Nguyễn Thị Xu n Linh 
 

24/ HCBTTP - Tài liệu Quản tài vi n Vĩnh viễn 
Nguyễn Thị Khánh Quy n  

Nguyễn Thị Xu n Linh 
 

25/ HCBTTP - Tài liệu Giám định tư pháp Vĩnh viễn 
Nguyễn Thị Khánh Quy n  

Nguyễn Thị Xu n Linh 
 

26/HCBTTP 
- Tài liệu trọng tài thương mại  h a giải thương 

mại 
Vĩnh viễn 

Nguyễn Thị Khánh Quy n  

Nguyễn Thị Xu n Linh 
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27/ HCBTTP - Tài liệu C ng chứng  đấu giá Vĩnh viễn 
Nguyễn Thị Khánh Quy n  

Nguyễn Thị Xu n Linh 
 

28/ HCBTTP - Tài liệu thừa Phát lại Vĩnh viễn 
Nguyễn Thị Khánh Quy n  

Nguyễn Thị Xu n Linh 
 

29/ HCBTTP - Tài liệu thi hành án d n sự Vĩnh viễn 
Nguyễn Thị Khánh Quy n  

Nguyễn Thị Xu n Linh 
 

30/ HCBTTP -Hồ sơ h  tịch  Vĩnh viễn 
Nguyễn Khắc Toàn   

Đỗ Kim Thư 
 

31/ HCBTTP -Hồ sơ Quốc tịch Vĩnh viễn Nguyễn Khắc Toàn  

32/HCBTTP -Hồ sơ Nu i con nu i Vĩnh viễn Nguyễn Khắc Toàn  

33/HCBTTP 
-Hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp 20 năm 

Nguyễn Khắc Toàn   

Đỗ Kim Thư 
 

34/HCBTTP 
- Tài liệu Bồi thường nhà nước Vĩnh viễn 

Nguyễn Khắc Toàn   

Đỗ Kim Thư 
 

35/HCBTTP 
- Tài liệu Giao dịch bảo đảm Vĩnh viễn 

Nguyễn Khắc Toàn   

Đỗ Kim Thư 
 

35/HCBTTP 
- Tài liệu chứng thực Vĩnh viễn 

Nguyễn Khắc Toàn   

Đỗ Kim Thư 
 

II. PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

36/PBGDPL 
-Tài liệu các đề án  kế hoạch  chương trình 

PBGDPL 
20 năm Lưu Quang L  Thoại  

37/PBGDPL -Tài liệu h a giải ở cơ sở 10 năm Phạm Thị Thanh T n  

38/PBGDPL 
-Tài liệu tủ sách pháp luật  văn bản tuy n truyền 

pháp luật 
20 năm Trần Thị Tươi  

39/PBGDPL -Tài liệu báo cáo vi n pháp luật 
10 năm 

Dư Việt Anh Kh i  

41/PBGDPL -Tài liệu tiếp cận pháp luật 
10 năm 

Lưu Quang L  Thoại  
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42/PBGDPL Tài liệu Ngày pháp luật 
10 năm 

Phạm Thị Thanh Tân  

43/PBGDPL Tài liệu hợp tác quốc tế về pháp luật Vĩnh viễn Lưu Quang L  Thoại  

IV. XÂY DỰNG, KIỂM TRA & THEO DÕI THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1. XÂY DỰNG & KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

44/XD&KTVBQPPL 
X y dựng  góp ý  thẩm định dự thảo VBQPPL; Kiểm 

tra  rà soát và hệ thống hóa VBQPPL 
Vĩnh viễn 

Nguy n  Ly  Tuy n  Ngọc  

Phương  Yến  Lan 
 

45/XD&KTVBQPPL 

Chương trình  kế hoạch  Quyết định đối với c ng tác 

x y dựng  ban hành  kiểm tra  rà soát  hệ thống hóa  

pháp chế  hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

Vĩnh viễn 
Nguy n  Ly  Tuy n Ngọc  

Phương  Yến  Lan 
 

46/XD&KTVBQPPL Tài liệu cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 
Đến khi văn bản 

hết hiệu lực 
Tuy n  Yến  Lan  

QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT 

47/QLXLVPHC&TDTHPL 
Kế hoạch c ng tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính tr n địa bàn tỉnh hàng năm 
Vĩnh viễn Cường  Phương  Lan  

48/QLXLVPHC&TDTHPL 
 Báo cáo năm c ng tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính tr n địa bàn tỉnh 
20 năm Cường  Phương, Lan  

49/QLXLVPHC&TDTHPL 

Tài liệu góp ý các văn bản có n i dung li n quan đến 

c ng tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính 
10 năm Cường  Phương  Lan  

50/QLXLVPHC&TDTHPL 
Tài liệu tổ chức thực hiện c ng tác thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính 
10 năm Cường  Phương  Lan  

51/QLXLVPHC&TDTHPL 
Kế hoạch c ng tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật tr n địa bàn tỉnh hàng năm 
Vĩnh viễn Ly, Lan  

52/QLXLVPHC&TDTHPL 
Báo cáo c ng tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

tr n địa bàn tỉnh hàng năm 
Vĩnh viễn Ly, Lan  

53/QLXLVPHC&TDTHPL 
Kế hoạch kiểm tra c ng tác thi hành pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính tr n địa bàn tỉnh hàng năm 
Vĩnh viễn Ly, Lan  

49/QLXLVPHC&TDTHPL 
Kế hoạch kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật tr n địa bàn tỉnh hàng năm 
Vĩnh viễn Ly; Lan  
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50/QLXLVPHC&TDTHPL 
Góp ý các văn bản có n i dung li n quan đến c ng tác 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
10 năm Ly, Lan  

51/QLXLVPHC&TDTHPL 
Công văn để tổ chức thực hiện c ng tác theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật 
10 năm Ly, Lan  

52/QLXLVPHC&TDTHPL 
Báo cáo chỉ số chi phí tu n thủ pháp luật (6 tháng, 

năm) 
20 năm Ngọc  Lan  
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