
 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /QĐ-SGDĐT  Bình Phước, ngày       tháng 9 năm 2019 

  
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục thành phần tài liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo 

thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
 

Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ; 

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

trưởng 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 Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 25 tháng 06 năm 2015 của UBND 

tỉnh Bình Phước về việc ban hành danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ 

quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ                            

của ngành Giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của UBND 

tỉnh Bình Phước về việc ban hành danh mục các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc nguồn 

nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Quyết định số 2760/QĐ-SGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành danh mục hồ sơ của Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Bình Phước năm 2019;  

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu 

thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình  

Điều 2. Các ông/bà: Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở; các đơn 

vị trực thuộc Sở và toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kế từ ngày ký./. 

Nơi nhận:       GIÁM ĐỐC 
- Ban Giám đốc; 

- Như Điều 2; 

- Chi cục Văn thư-Lưu trữ (Sở Nội vụ); 

- Lưu: VT, VP. 
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UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

                                                           Bình Phước, ngày      tháng 9 năm 2019 

 

QUY ĐỊNH 

Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SGDĐT ngày      tháng 9 năm 2019 của 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

 1. Quy định này quy định về Danh mục các nhóm hồ sơ, tài liệu thuộc nguồn nộp 

lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo hình thành trong quá trình hoạt 

động của Sở về lĩnh vực giáo dục và đào tạo (sau đây gọi tắt là hồ sơ, tài liệu). 

 2. Quy định này áp dụng đối với các phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Sở). 

 Điều 2. Lựa chọn hồ sơ, tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn để nộp vào 

Lưu trữ lịch sử tỉnh 

 1. Các phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào danh mục này, xem 

xét, lựa chọn hồ sơ, tài liệu có giá trị lưu trữ vĩnh viễn để giao nộp vào Lưu trữ lịch sử 

tỉnh, tránh tình trạng giao nộp hồ sơ tài liệu không có giá trị hoặc có giá trị lưu trữ hiện 

hành. 

 2. Trong quá trình thu thập, chỉnh lý hồ sơ tài liệu nếu phát sinh hồ sơ, tài liệu có 

giá trị lưu trữ vĩnh viễn mà chưa được đề cập trong danh mục, đề nghị các phòng thuộc 

Sở, các đơn vị bổ sung vào khối tài liệu giao nộp vào Lưu trữ lịch sử, đồng thời báo về 

Văn phòng Sở để bổ sung vào Danh mục thành phần theo quy định. 

     

Chương II 

DANH MỤC THÀNH PHẦN HỒ SƠ, TÀI LIỆU THUỘC NGUỒN NỘP LƯU 

VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH 

 Điều 3. Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu 

trữ lịch sử tỉnh  

 

STT Tên nhóm hồ sơ, tài liệu Thời hạn bảo 

quản 

A Hồ sơ, tài liệu tổng hợp 

I Tổ chức bộ máy 

1 Hồ sơ về xây dựng, ban hành Điều lệ tổ chức, quy chế 

làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Vĩnh viễn 

2 Kế hoạch, Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn 

vị trực thuộc Sở về công tác tổ chức bộ máy, hàng năm, 

nhiều năm 

Vĩnh viễn 

3 Hồ sơ về thành lập, đổi tên, thay đổi chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, quy chế làm việc và sáp nhập, giải thể 

Vĩnh viễn 
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chia tách các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

4 Hồ sơ về Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên 

chế của Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc 

Sở. 

Vĩnh viễn 

II Công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương, đào tạo, bồi dưỡng 

6 Hồ sơ về xây dựng, ban hành quy định, chế độ đối với 

cán bộ, công chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo trên 

địa bàn tỉnh 

 

Vĩnh viễn 

7 Kế hoạch, Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn 

vị trực thuộc Sở về công tác tổ chức cán bộ hàng năm, 

nhiều năm 

Vĩnh viễn 

 

8 Hồ sơ về xây dựng, giao chỉ tiêu biên chế, tiền lương, 

thống kê số lượng, chất lượng, thành phần cán bộ, công 

chức của Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc 

Sở 

 

Vĩnh viễn 

 

9 Hồ sơ về xây dựng kế hoạch phát triển về số lượng, chất 

lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên trong các đơn vị trực 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

Vĩnh viễn 

 

10 Hồ sơ về xây dựng Đề án vị trí việc làm của công chức, 

viên chức của ngành, Sở 

Vĩnh viễn 

 

11 Hồ sơ gốc cán bộ, công chức, viên chức của Sở Giáo dục 

và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở 

Vĩnh viễn 

12 Tập Kế hoạch, Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức 

của Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở 

Vĩnh viễn 

III Công tác kế hoạch, quy hoạch, thống kê 

13 Chương trình, Kế hoạch, Báo cáo về công tác quy hoạch, 

kế hoạch, thống kê thuộc ngành giáo dục và đào tạo hàng 

năm, nhiều năm 

Vĩnh viễn 

 

14 Hồ sơ về giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước Vĩnh viễn 

15 Hồ sơ về giao kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng 

cấp, chống xuống cấp trường lớp theo các Đề án, kế 

hoạch của ngành 

Vĩnh viễn 

16 Hồ sơ xây dựng đề án, dự án, chương trình mục tiêu của 

ngành đã được phê duyệt 

Vĩnh viễn 

17 Hồ sơ về quy hoạch mạng lưới trường, lớp học trên địa 

bàn tỉnh 

Vĩnh viễn 

18 Hồ sơ về tổng hợp các số liệu thống kê về giáo dục và 

đào tạo 

Vĩnh viễn 

IV Công tác tài chính, kế toán 

19 Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công 

tác tài chính, quản lý tài sản công của Sở Giáo dục và 

Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở 

Vĩnh viễn 

20 Hồ sơ về đầu tư, tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị, 

tài sản hàng năm 

Vĩnh viễn 

21 Kế hoạch, Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn 

vị trực thuộc Sở về công tác tài chính, kế toán hàng năm, 

nhiều năm 

Vĩnh viễn 
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22 Hồ sơ về việc lập dự toán thu, chi, giao chỉ tiêu ngân sách 

hàng năm của của Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị 

trực thuộc Sở 

Vĩnh viễn 

23 Hồ sơ thẩm định và phê duyệt quyết toán thu, chi ngân 

sách của các đơn vị trực thuộc 

Vĩnh viễn 

24 Báo cáo quyết toán năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo, các đơn vị trực thuộc Sở hàng năm 

Vĩnh viễn 

25 Hồ sơ bàn giao và thanh lý, điều chuyển, kiểm kê, sở hữu 

tài sản cố định của Sở Giáo dục và Đào tạo về nhà đất 

Vĩnh viễn 

V Công tác thi đua, khen thưởng 

26 Kế hoạch, Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn 

vị trực thuộc Sở về công tác thi đua, khen thưởng hàng 

năm, nhiều năm 

Vĩnh viễn 

 

27 Hồ sơ về khen thưởng cho các tập thể và cá nhân của Sở 

Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở: khen 

thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ. 

Vĩnh viễn 

 

 

28 Hồ sơ Hội đồng cấp Bộ, tỉnh thẩm định, đề nghị xét tặng 

danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú 

Vĩnh viễn 

VI Công tác cải cách hành chính 

29 Kế hoạch, Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn 

vị trực thuộc Sở về công tác cải cách thủ tục hành chính  

hàng năm, nhiều năm 

Vĩnh viễn 

 

VII Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ 

30 Hồ sơ về xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về 

công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Vĩnh viễn 

31 Kế hoạch, Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn 

vị trực thuộc Sở về công tác hành chính, văn thư, lưu trữ 

hàng năm, nhiều năm 

 

Vĩnh viễn 

 

32 Hồ sơ lưu, sổ đăng ký văn bản đi của Sở Giáo dục và 

Đào tạo; quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn 

Vĩnh viễn 

 

VIII Tài liệu tổng hợp  

33 Hồ sơ ứng dụng ISO của Sở Vĩnh viễn 

B Tài liệu thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

34 Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/quy định, hướng dẫn 

về thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Vĩnh viễn 

35 Kế hoạch, báo cáo công tác thanh tra và giải quyết khiếu 

nại, tố cáo: dài hạn, hàng năm 

Vĩnh viễn 

36 Hồ sơ thanh tra các vụ việc - Vụ việc nghiêm trọng Vĩnh viễn 

37 Hồ sơ giải quvết các vụ việc khiếu nại, tô cáo - Vụ việc 

nghiêm trọng 

Vĩnh viễn 

38 Tài liệu về hoạt động của tổ chức Thanh tra nhân dân: 

báo cáo năm 

Vĩnh viễn 

C Tài liệu về công  tác pháp chế 

39 Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về công 

tác pháp chế 

Vĩnh viễn 

40 Kế hoạch, báo cáo công tác pháp chế: dài hạn, hàng năm Vĩnh viễn 

41 Hồ sơ thẩm định văn bản quy phạm pháp luật Vĩnh viễn 
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D Tài liệu tổ  chức Đảng và các đoàn thể cơ quan 

I Tài liệu của tổ chức Đảng 

42 Hồ sơ Đại hội Vĩnh viễn 

43 Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác: tổng kết 

năm, nhiệm kỳ 

Vĩnh viễn 

44 Hồ sơ về thành lập/sáp nhập, công nhận tổ chức Đảng Vĩnh viễn 

II Tài liệu tổ chức Công đoàn 

45 Hồ sơ Đại hội Vĩnh viễn 

46 Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác-Tổng kết 

năm, nhiệm kỳ 

Vĩnh viễn 

47 Tài liệu về tổ chức, nhân sự và các hoạt động của tổ chức 

Công đoàn 

Vĩnh viễn 

E Hồ sơ, tài liệu chuyên môn Giáo dục và Đào tạo 

I. Tài liệu về quản lý cơ sở giáo dục mầm non và các hoạt động giáo dục cấp 

học mầm non 

48 Hồ sơ thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt 

động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, 

chia, tách, giải thể trường mầm non, trường mẫu giáo, 

nhà trẻ 

Vĩnh viễn 

49 Hồ sơ chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ 

sở giáo dục mầm non dân lập, công lập 

Vĩnh viễn 

II. Tài liệu về quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và các hoạt động giáo dục cấp 

học phổ thông 

 

50 

Hồ sơ thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt 

động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, 

chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục phổ thông 

Vĩnh viễn 

III. Hồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục của trường tiểu học, lớp tiểu 

học, cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học 

51 Sổ đăng bộ  Vĩnh viễn 

IV.  Hồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục của trường trung học cơ sở, 

trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường 

chuyên biệt 

52 Sổ đăng bộ  Vĩnh viễn 

53 Sổ gọi tên và ghi điểm  Vĩnh viễn 

V. Tài liệu về tuyển sinh, công nhận tốt nghiệp 

54 Tài liệu về xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở: 

Quyết định công nhận tốt nghiệp, danh sách người học 

được công nhận tốt nghiệp 

 

 

Vĩnh viễn 

55 Tài liệu về tuyển sinh trung học phổ thông: 

-  Hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm  

- Quyết định trúng tuyển, danh sách trúng tuyển; điểm 

chuẩn tuyển sinh  

 

Vĩnh viễn 

56 Tài liệu về thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ 

thông 

- Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp 

- Bảng ghi thông tin xét công nhận tốt nghiệp, bảng ghi 

điểm thi, các loại thống kê số liệu 

 

Vĩnh viễn 
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VI. 

Tài liệu về thi học sinh giỏi, thi nghề phổ thông, cuộc thi khoa học kỹ thuật 

dành cho học sinh trung học 

57 

 

Tài liệu về thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông  

- Danh sách thí sinh đoạt giải 

- Biên bản xét duyệt kết quả thi và xếp giải 

- Quyết định thành lập đội tuyển (lưu tại đơn vị dự thi) 

- Sổ cấp giấy chứng nhận học sinh đoạt giải 

Vĩnh viễn 

 

 

58 
Hồ sơ cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh 

trung học  

- Danh sách dự án, thí sinh đoạt giải 

- Quyết định thành lập đội tuyển (lưu tại đơn vị dự thi) 

- Sổ cấp giấy chứng nhận học sinh đoạt giải 

- Dự án dự thi: Báo cáo tóm tắt, Báo cáo kết quả nghiên 

cứu 

+ Đoạt giải cấp quốc gia 

 

Vĩnh viễn 

VII. Tài liệu về quản lý cơ sở giáo dục thường xuyên và các hoạt động giáo dục 

thường xuyên 

59 Hồ sơ thành lập, cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động, 

sáp nhập, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên 

Vĩnh viễn 

60 Hồ sơ thành lập, cấp phép hoạt động, đình chỉ hoạt động 

đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, sáp nhập, chia, 

tách, giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học 

Vĩnh viễn 

61 Hồ sơ thành lập, cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động, 

giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị 

trấn 

Vĩnh viễn 

62 Sổ đăng bộ  Vĩnh viễn 

63 Sổ gọi tên và ghi điểm Vĩnh viễn 

VIII. Tài liệu về giáo dục quốc phòng-an ninh 

70 Hồ sơ hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh cho học 

sinh trung học: sổ cấp giấy chứng nhận học sinh đoạt giải 

Vĩnh viễn 

IX. Tài liệu về giáo dục dân tộc 

71 Hồ sơ chấp thuận việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân 

tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung 

tâm giáo dục thường xuyên 

Vĩnh viễn 

X. Tài liệu kiểm định chất lượng giáo dục 

72 Hồ sơ về kiểm tra, đánh giá kiểm định chất lượng đối với 

các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trên 

địa bàn tỉnh 

Vĩnh viễn 

73 Hồ sơ về thẩm định và đánh giá công nhận các trường, 

lớp, cơ sở giáo dục đạt chuẩn chất lượng kiểm định chất 

lượng trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh viễn 

XI. Tài liệu về văn bằng, chứng chỉ 

74 Hồ sơ chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Vĩnh viễn 
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75 Hồ sơ cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung 

học phổ thông. 

Vĩnh viễn 

76 Hồ sơ cấp phôi chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc 

dân 

Vĩnh viễn 

77 Sổ gốc cấp văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung 

học phổ thông 

Vĩnh viễn 

78 Sổ cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp từ sổ gốc Vĩnh viễn 

79 Sổ gốc cấp chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân Vĩnh viễn 

80 Sổ cấp bản sao chứng chỉ từ sổ gốc Vĩnh viễn 

XII. Tài liệu về công tác học sinh, sinh viên 

81 Báo cáo đánh giá, tổng hợp tình hình đạo đức, lối sống 

của  học sinh, sinh viên theo từng thời kỳ và năm học 

Vĩnh viễn 

82 Hồ sơ kỷ luật học sinh, sinh viên: hình thức buộc thôi học Vĩnh viễn 

83 Hồ sơ Hội khỏe Phù Đổng, các giải thi đấu thể dục thể 

thao, văn nghệ trong học sinh, sinh viên 

- Danh sách thí sinh đoạt giải 

- Sổ cấp giấy chứng nhận học sinh đoạt giải 

Vĩnh viễn 

XIII. Tài liệu về công tác nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục 

84 Hồ sơ xây dựng và ban hành quy hoạch, kế hoạch phát 

triển viên chức, nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

Vĩnh viễn 

85 Hồ sơ Hội đồng cấp cơ sở thẩm định, đề nghị xét tặng danh 

hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú  

Vĩnh viễn 

86 Hồ sơ Hội đồng cấp huyện thẩm định, đề nghị xét tặng danh 

hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú  

Vĩnh viễn 

87 Hồ sơ Hội đồng cấp tỉnh thẩm định, đề nghị xét tặng 

danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú  

Vĩnh viễn 

88 Hồ sơ thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, 

cán bộ quản lý giỏi cấp tỉnh 

- Quyết định công nhận, danh sách giáo viên, cán bộ 

quản lý đạt danh hiệu 

Vĩnh viễn 

Vĩnh viễn 

XIV Tài liệu về cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em 

89 Hồ sơ xây dựng phương hướng, chính sách đầu tư phát triển 

cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em trong 

ngành 

Vĩnh viễn 

90 Hồ sơ xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng 

năm về cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em 

trong ngành 

Vĩnh viễn 

91 Hồ sơ xác định cơ cấu đầu tư, các chính sách đầu tư cơ 

sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em đảm bảo 

chất lượng giáo dục và đào tạo  

Vĩnh viễn 

 

 Điều 4. Tổ chức thực hiện 
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 1. Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chịu trách 

nhiệm phổ biến nội dung quy định này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động thuộc đơn vị, đồng thời chịu trách nhiệm thu thập đầy đủ hồ sơ, tài liệu 

thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử theo đúng trình tự và quy định của pháp luật về 

bảo quản và lưu trữ hồ sơ, tài liệu. 

 2. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm hướng dẫn các phòng thuộc Sở, các đơn vị trực 

thuộc Sở thực hiện tốt việc thu thập hồ sơ, tài liệu thuộc nguồn nộp lưu và giao vào Lưu 

trữ lịch sử theo quy định./. 
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