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QUY TRÌNH 

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU – HỒ SƠ 
 

1. MỤC ĐÍCH 

 Quy trình này được thiết lập nhằm mục đích kiểm soát các thông tin văn bản dưới dạng 

tài liệu, hồ sơ thuộc Hệ thống quản lý chất lượng mà UBND huyện đã xác định nhằm đảm bảo 

các tài liệu, hồ sơ này: 

+ Luôn sẵn có và phù hợp để sử dụng khi cần. 

+ Được bảo vệ một cách thỏa đáng tránh mất tính bảo mật, sử dụng sai mục đích, mất 

tính toàn vẹn. 

+ Được tạo lập, cập nhật, nhận biết, xem xét và phê duyệt. 

+ Được phân phối, tiếp cận, khôi phục và sử dụng. 

+ Được lưu trữ, bảo quản bao gồm cả giữ gìn để có thể đọc được và hủy bỏ. 

+ Được kiểm soát khi có các thay đổi.  

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

 Văn phòng UBND-HĐND, các Phòng thuộc UBND huyện chịu trách nhiệm thực hiện 

Quy trình này. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Luật Lưu trữ 01/2013/QH13. 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư 

-  Thông tư số 09 /2011/TT-BNV quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành 

phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. 

4. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA 

- HTQLCL: Hệ thống quản lý chất lượng 

- UBND: Ủy ban hành dân huyện 

- GDĐT: Giáo dục đào tạo 

- TĐKT: Thi đua khen thưởng 

- PCTN: Phòng chống tham nhũng 

- KTHT: Kinh tế hạ tầng 

- TPHT: Tư pháp hộ tịch 

- VHTT: Văn hóa thông tin 

- GTVT: Giao thông vận tải 

5. NỘI DUNG 

5.1 KIỂM SOÁT TÀI LIỆU CỦA HTQLCL 

 - Tài liệu HTQLCL của UBND huyện bao gồm: 

+ Chính sách chất lượng; Mục tiêu chất lượng. 

+ Mô hình HTQLCL. 

+ Các quy trình, quy định, hướng dẫn dùng để vận hành và kiểm soát HTQLCL. 

+ Các Quy trình giải quyết thủ tục hành chính. 
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+ Các tài liệu hướng dẫn công tác chuyên môn nghiệp vụ tại các Phòng. 

 - Tài liệu HTQLCL được nhận biết và kiểm soát bằng Danh mục kiểm soát tài liệu nội 

bộ PL.ISO.01 

5.1.1 Tạo lập tài liệu 

* Trách nhiệm biên soạn, soát xét, phê duyệt  

TT Loại tài liệu Biên soạn Soát xét Phê duyệt 

1 
Chính sách chất lượng; 

Mục tiêu chất lượng 
Thư ký Ban ISO; 

Phó Ban chỉ đạo 

ISO 
Chủ tic̣h UBND 

2 Mô hình HTQLCL Thư ký Ban ISO; 
Phó Ban chỉ đạo 

ISO 
Chủ tic̣h UBND 

3 
Quy trình hệ thống 

chung; 
Thư ký Ban ISO; 

Phó Ban chỉ đạo 

ISO 
Chủ tic̣h UBND 

4 Quy trình nội bộ  

Văn phòng; 

Chuyên viên phòng 

chuyên môn 

Phó Ban chỉ đạo 

ISO 
Chủ tic̣h UBND 

5 
Quy trình giải quyết Thủ 

tục hành chính 
Chuyên viên 

Trưởng phòng 

chuyên môn 

Phó chủ tịch 

UBND phụ 

trách 

* Bố cục trình bày tài liệu  

A. Đối với Quy trình/Hướng dẫn sẽ cơ bản bao gồm các mục sau: 

1. MỤC ĐÍCH: nêu mục đích ra đời của tài liệu 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG: nêu đối tượng tác động hoặc bị tác động của tài liệu 

3. NỘI DUNG: Quy định thành phần hồ sơ, cơ sở pháp lý, thời gian giải quyết, trình tự 

các bước thực hiện. 

4. PHỤ LỤC, BIỂU MẪU: liệt kê các biểu mẫu liên quan đến tài liệu  

5. HỒ SƠ: Quy định loại hồ sơ, thời gian và trách nhiệm lưu hồ sơ 

B. Các tài liệu quản lý khác 

Tuỳ theo mục đích và nội dung của tài liệu cần xây dựng và ban hành có thể trình bày theo 

dạng khác.  

C. Quy định về nhận biết mã hiệu của tài liệu: Mã số tài liệu để nhận dạng được quy định 

như sau: 

Loại tài liệu Ký hiệu 

Mô hình hệ thống quản lý chất lượng MH HTQLCL 

Quy trình hệ thống chung (Thực hiện theo yêu 

cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015) 
QT-xx/ISO 

Quy trình Giải quyết các TTHC QTH-yy-xx 
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Biểu mẫu BM-xx-yy-zz 

Trong đó:  

- QTH là ký hiệu viết tắt của Quy trình của huyện.  

- xx: là ký hiệu số thứ tự của các quy trình trong 1 lĩnh vực hoặc số thứ tự các quy trình 

nội bộ của phòng chuyên môn 

- yy là ký hiệu viết tắt tên của các lĩnh vực giải quyết TTHC thuộc các phòng chuyên 

môn, Ví dụ các lĩnh vực chuyên môn như sau: 

STT Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Ký hiệu (yy) 

1 Lĩnh vực giáo duc̣ đào taọ QTH-GDĐT-xx 

2 Lĩnh vực tôn giáo QTH-TG-xx 

3 Lĩnh vực thi đua khen thưởng QTH-TĐKT-xx 

4 Lĩnh vực văn hoá thông tin QTH-VH-xx 

5 Lĩnh vực tư pháp hô ̣tic̣h QTH-TP-xx 

6 Lĩnh vực xây dựng- đô thi-̣ môi trường QTH-XD-xx 

7 Lĩnh vực lao động thương binh xa ̃hôị QTH-LĐ-xx 

8 Lĩnh vực kế hoạch đầu tư QTH-KH-xx 

9 Liñh vưc̣ nông nghiệp phát triển nông 

thôn 

QTH-NNPTNT-xx 

10 Liñh vưc̣ giao thông vận tải đường 

thủy nội địa 

QTH-GTVT-xx 

11 Lĩnh vực tài nguyên môi trường QTH-TNMT-xx 

12 Lĩnh vực công thương  QTH-CT-xx 

- zz là ký hiệu số thứ tự của biểu mẫu trong 01 quy trình 

* Phiên bản tài liệu và ngày ban hành: mỗi tài liệu đều có thông tin về số phiên bản ban 

hành và ngày ban hành tài liệu, được đặt tại trang bìa và Footer của mỗi quy trình. 

5.1.2 Quy định về xây dựng mới và sửa đổi tài liệu 

- Trong quá trình áp dụng HTQLCL các Phòng nếu có nhu cầu viết mới, sửa đổi, bổ 

sung tài liệu (bao gồm cả các biểu mẫu) phải lập Phiếu yêu cầu viết mới/ sửa đổi tài liệu 

mẫu BM.01.02/ISO trình Ban ISO xem xét để phân công người soạn thảo, sau đó phê duyệt 

ban hành. 

- Người được phân công dự thảo phải thu thập thông tin, nghiên cứu tình hình thực tế để 

soạn thảo tài liệu và chuyển cho Thư ký ISO để làm thủ tục góp ý (nếu cần thiết), ký ban hành. 

- Trong trường hợp cần thiết, tài liệu sẽ được người viết/sửa chuyển đến những Phòng, 

cơ quan, đơn vị có liên quan để lấy ý kiến đóng góp hoặc phối hợp thực hiện. 

5.1.3 Phân phối tài liệu 

- Tài liệu kiểm soát thuộc hệ thống chất lượng do Thư ký ban ISO chịu trách nhiệm 

kiểm soát và phân phối có thể bằng bản giấy hoặc bằng bản mềm (file điện tử: word, excel 

hoặc pdf). 
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- Nếu phân phối bằng giấy thì sẽ được photo từ bản gốc và có đóng dấu treo (dấu đỏ của 

cơ quan) tại trang bìa tài liệu. Nếu không có dấu treo thì không có giá trị sử dụng và chỉ dùng 

làm tham khảo. 

- Tài liệu được phân phối sẽ được ghi nhận tại biểu mẫu BM.01.03/ISO: Danh sách 

phân phối tài liệu. 

5.1.4 Kiểm soát tài liệu bên ngoài 

- Các tài liệu bên ngoài liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng của Cơ quan bao 

gồm: Luật, các văn bản dưới Luật, các loại tài liệu tham khảo, …sẽ được kiểm soát theo hình 

thức lập danh mục và quản lý trực tiếp tại các bô ̣phâṇ theo BM.01.04/ISO Danh mục kiểm 

soát tài liệu bên ngoài và phải thu thập dưới dạng bản giấy hoặc bản mềm. 

5.2 KIỂM SOÁT CÁC HỒ SƠ CỦA HTQLCL 

5.2.1 Nhận diện các loại hồ sơ thuộc HTQLCL 

a) Hồ sơ HTQLCL của UBND huyện bao gồm: 

+ Kết quả đánh giá thực hiện Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu. 

+ Hồ sơ đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng. 

+ Hồ sơ về xem xét của lãnh đạo. 

+ Hồ sơ về việc giải quyết rủi ro và cơ hội. 

+ Hồ sơ liên quan đến các hoạt động khắc phục, cải tiến. 

+ Hồ sơ liên quan đến đào tạo, năng lực. 

+ Hồ sơ về giải quyết các khiếu nại, tố cáo. 

+ Hồ sơ về theo dõi đánh giá sự hài lòng của khách hàng 

+ Hồ sơ liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính. 

+ Hồ sơ triển khai các nhiệm vụ. 

+ .... 

b) Hồ sơ HTQLCL được nhận biết và kiểm soát bằng Danh mục hồ sơ BM.01.05/ISO 

tại các Phòng chuyên môn. 

5.2.2 Phương pháp sắp xếp và quản lý hồ sơ 

Các Phòng có trách nhiệm đảm bảo: 

- Đầu năm các Phòng có trách nhiệm lập danh mục hồ sơ theo mẫu BM.01.05/ISO, căn 

cứ vào các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng; Quy chế làm việc 

của cơ quan; Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan; Kế hoạch, nhiệm vụ công tác 

hàng năm của cơ quan, của các Phòng và của mỗi cá nhân; Danh mục hồ sơ của những năm 

trước. 

- Mở hồ sơ: Mỗi cá nhân khi giải quyết công việc được giao có trách nhiệm mở hồ sơ về 

công việc đó theo Danh mục hồ sơ của Phòng. Mở hồ sơ là việc lấy một tờ bìa hồ sơ và ghi 
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những thông tin ban đầu về hồ sơ, như: ký hiệu hồ sơ, tiêu đề hồ sơ, năm mở hồ sơ. Bìa hồ sơ, 

gáy file hồ sơ được thiết kế và in theo mẫu thống nhất như sau: 

- Cập nhật hồ sơ: Mỗi cá nhân có trách nhiệm thu thập, cập nhật tất cả văn bản, tài liệu 

hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc vào hồ sơ tương ứng đã mở, bảo đảm 

sự toàn vẹn, đầy đủ của hồ sơ. 

- Khi công việc giải quyết xong thì hồ sơ được kết thúc, người lập hồ sơ có trách nhiệm: 

+  Kiểm tra mức độ đầy đủ của văn bản, tài liệu có trong hồ sơ, nếu thiếu cần bổ sung cho 

đủ. 

+ Xem xét loại ra khỏi hồ sơ: Bản trùng, bản nháp, bản thảo nếu đã có bản chính (trừ bản 

thảo về vấn đề quan trọng có ghi ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan hoặc ý kiến góp ý của 

các cơ quan hữu quan hoặc bản thảo mà người lập hồ sơ thấy cần thiết phải giữ lại); bản chụp 

văn bản, tài liệu tham khảo xét thấy không cần phải lưu giữ. 

+ Sắp xếp các văn bản, tài liệu trong hồ sơ theo trình tự giải quyết công việc hoặc theo 

thời gian, tên loại, tác giả của văn bản... Nếu hồ sơ dày quá không để đủ trong 01 túi, cặp, file 

đựng hồ sơ thì tách ra để thuận tiện cho việc quản lý và sử dụng. Việc sắp xếp hồ sơ phải đảm 

bảo nguyên tắc dễ thấy, dễ lấy, dễ tìm, dễ trả lại, không bị hỏng hồ sơ. 

- Nếu hết năm mà công việc chưa giải quyết xong, thì chưa thực hiện việc kết thúc hồ sơ, 

hồ sơ đó được bổ sung vào Danh mục hồ sơ năm sau. 

5.2.3 Yêu cầu trong quá trình sử dụng 

- Liên tục cập nhật vào danh mục khi có hồ sơ mới phát sinh, lập cặp hồ sơ mới. 

- Khi sử dụng xong hồ sơ phải sắp xếp vào đúng vị trí đã lấy ra sử dụng, theo thứ tự. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4. Thời hạn, thành phần hồ sơ, tài liệu và thủ tục nộp lưu 

- Thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu từ các đơn vị, cá nhân vào Lưu trữ cơ quan được quy 

định trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày công việc kết thúc; đối với hồ sơ, tài liệu xây dựng cơ 

bản thì trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày công trình được quyết toán. 

- Thành phần hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ cơ quan gồm toàn bộ hồ sơ, tài liệu 

được xác định thời hạn bảo quản từ 05 năm trở lên, trừ những loại hồ sơ, tài liệu sau: 
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+ Các tài liệu, hồ sơ nguyên tắc được dùng làm căn cứ để theo dõi, giải quyết công việc 

thuộc trách nhiệm của mỗi cá nhân, được cá nhân giữ và có thể tự loại hủy khi văn bản hết 

hiệu lực thi hành. 

+ Hồ sơ về những công việc chưa giải quyết xong. 

+ Hồ sơ phối hợp giải quyết công việc (trường hợp trùng với hồ sơ của đơn vị chủ trì). 

+ Các văn bản, tài liệu gửi để biết, để tham khảo. 

- Thủ tục nộp lưu: Khi nộp lưu tài liệu phải lập hai bản “Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu” 

(Theo mẫu BM.01.06/ISO) và hai bản “Biên bản giao nhận hồ sơ, tài liệu” (Theo mẫu 

BM.01.07/ISO). Đơn vị, cá nhân giao nộp tài liệu và Lưu trữ cơ quan giữ mỗi loại một bản. 

6. BIỂU MẪU 

STT Ký hiệu biểu mẫu Tên biểu mẫu 

1 BM.01.01/ISO Danh mục kiểm soát tài liệu nội bộ 

2 BM.01.02/ISO Phiếu yêu cầu viết/ sửa tài liệu 

3 BM.01.03/ISO Danh sách phân phối tài liệu 

4 BM.01.04/ISO Danh mục kiểm soát tài liệu bên ngoài 

5 BM.01.05/ISO Danh mục hồ sơ 

6 BM.01.06/ISO Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu 

7 BM.01.07/ISO Biên bản giao nhận tài liệu, hồ sơ 

7. HỒ SƠ LƯU 

STT Tên hồ sơ Trách nhiệm lưu Thời gian lưu 

1.  Danh mục kiểm soát tài liệu nội bộ 

Ban ISO; Phòng 

chuyên môn 
Lâu dài 

2.  Phiếu yêu cầu viết/sửa tài liệu 

3.  Danh sách phân phối tài liệu 

4.  Danh mục kiểm soát tài liệu bên ngoài 

5.  Danh mục hồ sơ 

 

 

 



 

 

UBND HUYỆN YÊN MÔ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tư do - Hạnh phúc 

 

BM.01.01/ISO - DANH MỤC KIỂM SOÁT TÀI LIỆU NỘI BỘ 
 

TT Tên tài liệu Mã số tài liệu 
Phiên 

bản 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

UBND HUYỆN YÊN MÔ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tư do - Hạnh phúc 

 

BM.01.02/ISO - PHIẾU YÊU CẦU VIẾT/SỬA TÀI LIỆU 

Số:.............. 

1. Đơn vị đề nghị: ......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................................... 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

2. Tên tài liệu: ............................................................................................................................. ............................ 

............................................................................................................................. ................................................................... 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................................... 

3. Mã số: ........................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................................... 

3. Lý do viết / sửa tài liệu: 

......................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................................... 

........................................................................................................................................................................... ..................... 

4. Nội dung: .................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................................... 

................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................ ........................................................................ 

   Ngày    tháng       năm 20… 

Người viết / sửa tài liệu            Phê duyệt  

  

 

Ngày hoàn thành: 



 

BM.01.03/ISO 
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BM.01.03/ISO - DANH SÁCH PHÂN PHỐI TÀI LIỆU 
 

TT TÊN TÀI LIỆU MÃ SỐ PHIÊN 

BẢN 

NƠI NHẬN SỐ LƯỢNG TỔNG SỐ KÝ XÁC 

NHẬN 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        
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BM.01.04/ISO - DANH MỤC KIỂM SOÁT TÀI LIỆU BÊN NGOÀI 
 

TT Tên tài liệu Mã số/Ký hiệu 
 

Nơi ban hành Năm ban hành 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 
 

 

 

UBND HUYỆN YÊN MÔ 

PHÒNG… 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------------------- 

  

DANH MỤC HỒ SƠ CỦA ….. (tên Phòng) 

Năm …. 

Số và ký 

hiệu HS 

Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ Thời hạn 

bảo quản 

Đơn vị/ người 

lập hồ sơ 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  I. TÊN ĐỀ MỤC LỚN       

  1. Tên đề mục nhỏ       

  Tiêu đề hồ sơ       

Bản Danh mục hồ sơ này có ………..(1) hồ sơ, bao gồm: 

……………..(2) hồ sơ bảo quản vĩnh viễn; 

……………. (2) hồ sơ bảo quản có thời hạn. 

   QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

Hướng dẫn sử dụng: 

Cột 1: Ghi số và ký hiệu của hồ sơ  

Côt 2: Ghi số thứ tự và tên đề mục lớn, đề mục nhỏ; tiêu đề hồ sơ VD: Tiêu đề lớn: giải quyết các 

TTHC; tiêu đề nhỏ: Hồ sơ về cấp Giấy khai sinh năm 2019; Chương trình, kế hoạch, báo cáo của Bộ 

Nội vụ về thực hiện cải cách hành chính công năm 2019. 

Cột 3: Ghi thời hạn bảo quản của hồ sơ: vĩnh viễn hoặc thời hạn bằng số năm cụ thể; 

Cột 4: Ghi tên đơn vị hoặc cá nhân chịu trách nhiệm lập hồ sơ; 

Cột 5: Ghi những thông tin đặc biệt về thời hạn bảo quản, về người lập hồ sơ, hồ sơ chuyển từ năm 

trước sang, hồ sơ loại mật v.v.... 

(1) Ghi tổng số hồ sơ có trong Danh mục. 

(2) Ghi số lượng hồ sơ bảo quản vĩnh viễn, số lượng hồ sơ bảo quản có thời hạn trong Danh mục./. 
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UBND HUYỆN YÊN MÔ 

PHÒNG… 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------------------- 

 

TÊN ĐƠN VỊ (nộp lưu tài liệu) 

MỤC LỤC HỒ SƠ, TÀI LIỆU NỘP LƯU 

Năm 20… 

Hộp/ 

cặp số 

Số, ký 

hiệu HS 

Tiêu đề hồ sơ Thời gian 

TL 

Thời hạn 

bảo quản 

Số tờ Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

              

Mục lục này gồm: ……………………………. hồ sơ (đơn vị bảo quản). 

Viết bằng chữ: ……………………………………………………….. hồ sơ (đơn vị bảo quản). 

Trong đó có: 

………………………. hồ sơ (đơn vị bảo quản) bảo quản vĩnh viễn; 

………………………. hồ sơ (đơn vị bảo quản) bảo quản có thời hạn. 

  

  …………….., ngày …. tháng ..… năm 20……. 

Người lập 

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ/chức danh) 

Hướng dẫn cách ghi các cột: 

Cột 1: Ghi số thứ tự của hộp hoặc cặp tài liệu giao nộp. 

Cột 2: Ghi số và ký hiệu của hồ sơ như trên bìa hồ sơ. 

Cột 3: Ghi tiêu đề hồ sơ như trên bìa hồ sơ. 

Cột 4: Ghi thời gian sớm nhất và muộn nhất của văn bản, tài liệu trong hồ sơ. 

Cột 5: Ghi thời hạn bảo quản của hồ sơ như trên bìa hồ sơ. 

Cột 6: Ghi tổng số tờ tài liệu có trong hồ sơ. 

Cột 7: Ghi những thông tin cần chú ý về nội dung và hình thức của văn bản có trong hồ sơ./. 
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UBND HUYỆN YÊN MÔ 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

  ………………, ngày        tháng      năm 20….. 

  

BIÊN BẢN 

Về việc giao nhận tài liệu, hồ sơ 

Căn cứ Thông tư số  07 /2012/TT-BNV ngày 22  tháng  11  năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản 

lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; 

Căn cứ ………… (Danh mục hồ sơ năm ...., Kế hoạch thu thập tài liệu…..), 

Chúng tôi gồm: 

BÊN GIAO: (tên đơn vị giao nộp tài liệu), đại diện là: 

- Ông (bà): …………………………………………………………………………. 

Chức vụ công tác/chức danh: …………………………………………………… 

BÊN NHẬN: (Lưu trữ cơ quan), đại diện là: 

- Ông (bà): …………………………………………………………………………. 

Chức vụ công tác/chức danh: …………………………………………………… 

Thống nhất lập biên bản giao nhận tài liệu với những nội dung như sau: 

1. Tên khối tài liệu giao nộp: ……………………………………………. 

2. Thời gian của tài liệu: …………………………………………… 

3. Số lượng tài liệu: 

- Tổng số hộp (cặp): …………………………………… 

- Tổng số hồ sơ (đơn vị bảo quản); …………. Quy ra mét giá: ………….mét 

3. Tình trạng lài liệu giao nộp: ……………………………………………………… 

4. Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu kèm theo. 

Biên bản này được lập thành hai bản; bên giao (đơn vị /cá nhân) giữ một bản, bên nhận (Lưu trữ cơ 

quan) giữ một bản./. 

 ĐẠI DIỆN BÊN GIAO 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 
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