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Lim  110 so so: 	-Cn 	Quyt dnh s6 877/QD-SKHCN ngày 30 tháng 11 nãm 2016 cüa 
Giám dc Sâ Khoa hoc và Cong ngh& ye vic ban hành Quy chê to chi.'ic và hoat 
dng cüa Chi ciic Tiêu chuân Do lu?ing Chat luçing; 

Can cu' Ludt Lu'u trir näm 2011; 

CAn cü Nghj djnh s 01/2013/ND-CP ngày 03 tháng 01 nAm 2013 cüa 
ChInh phü quy djnh ye chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Ludt luu tn); 

CAn cü Thông tix 01/201 1/TT-BNV ngày 19 tháng 01 nAm 2011 cüa B5 Ni 
vu his&ng din the thüc và ky thut trinh bay vAn bàn hành chInh; 

CAn cü Thông ttr s 0^ 09/2011 /TT-BNV ngày 03 thing 6 nAm 2011 cüa Bô 
Ni vi quy dInh  ye thyi h?n  bão quãn ho so, tâi Iiu hInh thành phô biên trong 
hoat dng cüa các Co quan, to chüc; 

CAn cu' Thông tu 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 näm 2012 cüa B5 Ni 
vi hithng dan quán 1 vAn bàn, lp ho so và np urn ho so, tài 1iu vào luu trQ' co 
quan; 

CAn cir Thông tir 04/201 3/TT-BNV ngày 16 tháng 04 nAm 2013 cüa B Ni 
vii hung dn xay dung Quy ché vAn this, luu tn) cüa CáC co quan, to chirc; 

CAn cü VAn Win hop nht sO^ 01/VBHN-BNV ngày 25 tháng 02 nAm 2014 
cüa Bô NOi vii hçip nhât Nghj djnh ye cong tác vAn this do B6 Ni vii ban hành; 

Xét de^ nghj cüa Tru&ng phông Ke^ hoach To chirc, 

QUYET DINH: 

Diu 1.Ban hành kern theo Quy& djnh nay Bang thai han  báo quán hO so, 
tài 1iu hInh thành phô biên trong boat dng cüa Chi ciic Tiêu chuân Do luOng 
Chat hxqng. 

Diu 2.Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tir ngày k. 

QUYET DINH 
Bang thôi hn bão quail h1 so, tài 1iu hInh thành phô biên trong 

hoat d9ngA  cua Chi ctjc TieuA  chuaA n Do lirong Chat Iuçrng 



Dieu 3. Truâng phông Ke^ hoch T6 chiirc, các Truvng phông chuyên mon 
thuc Chi ciic Tiêu chuân Do hRrng Chat !uçYng can cu vào quy djnh nay dê thrc 
hién./. 

NiinI,ân: 	 CHI CUC TRIJONG 
- Chi cue Van thu Luu trQ - So' Ni vu (dé b/c); 
- Van phông So KHCN; 
- BLD Chi cue (mang); 	 / HI cuc 
- Các phOng (inng); 
- Luu: VT, KHTC (02b).VA.9. 	 ci AING 

p& 
cguyen Van Ha 



BANG THfl HAN BAO QUAN HO SO,, TAI LIU HINH THANH PHO 
BIEN TRONG HOAT DQNG CUA Co.  QUAN 

(Ban han/i kern theo Quyé't d/n/i so' cW /QD-TDC ngày 14 tháng g nárn 201 7cia 
Chi cuc ri-zthng Chi cyc Tiêu chuán Do iu'ông Chat lu'cing) 

So-  VA 
k 

Wu 
HS 

Ten d 	muc và tiêu ct 	h 	s o' 
Thôi han 
bo quan 

Don vi! 
ngu'bJ 

ho 

Ghi 
chil 

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

1. Tài Iiu tong hop 

• 

- ChO tnro'ng, dt.rmg iM cüa Dãng và chInh sách, 
pháp 1u.t cüa Nhâ rnthc 

- Tap van bàn glri & bit (thông báo chuyên trV 
s; thông báo chi.rc danh, chü k...) 

Dênkhivän 
bàn ht hiêu 

1c 

05 nm 

P.KHTC 
Hôso 

nguyen 
tãc 

2 
H so xây dung, ban hành quy ch, quy djnh, 
hithng dan nh&ng vn de chung cüa Chi ciic 

\TTth vi6n P.KHTC 

3.  Ho so t6' chc các Hi thào, hi nghj Vinh vin P.KHTC 

4.  

Ho so hi nghj tng kt, so' kt cong tác cüa Chi 
cue: 
- fng kt nám 
- So' két tháng, qu, 6 tháng 

Vinh vin 
05 näm 

P.KHTC 

5.  Tp thông báo 	kin, kt luân cuc hop 10 nãm P.KHTC 
2. Tài lieu ke^ hoach 

6.  
Tp van bàn v k hoach  giri chung dn các cci 
quan 

Den khi van 
bàn bet 

Wu Iirc thi 
hành 

P.KHTC 
Ho so 

nguyen 
tãc 

7.  

H6 so xây dung k6 hoach và báo cáo thc hin 
ke hoach cüa Chi ciic: 

- Dài han,  hang näm 

- 6 tháng, 9 tháng 

- Qu, tháng 

VThh vin 

20 nãm 

05 nàm 

P.Ki-rrc 

8.  

Ke hoach va báo cáo thuc hiên ke^ hoach cüa CáC 
phông thuc Chi ciic: 

- Dài han,  hang nãm 

- 6 tháng, 9 tháng 

-Qu,tháng 

VTnh vin 

20 nãm 

05nàm 

P.KHTC 

9.  Ke hoach, báo cáo cong tác dt xut 10 nãrn P.KHTC 

OH 

CHI 
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hieu 
HS 
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Ghi 
chu 

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

3.Tài lieu to chile, can b 

10. 
Tp van bàn cüa các car quan TW, Thành ph chi 
dao,  quy djnh hithng dn chung v các boat dng 
to chüc can bO 

Den khi vAn 
bàn h& hiu 
lire thi hành 

P.KH TC  
Ho so 
nguyen 
tc 

H6 so xây dung, ban hAnh Quy ch& quy djnh,Vinh 
hung dan ye cong tác to chirc can b 

P.KHTC 

12 

Báo cáo k& qua cong tác tô  chüc can b: 

- Báo cáo theo thing 

- Báo cáo theo qu 

-Báo cáo nAm 

05 nãrn 

20 nArn 

Vinhvin 

P.KHTC 

13. 
Ho so ye vic thay dôi mô hInh to chüc car quan 
tir don v sir nghip sang car quan hành chInh nba 
nl.Ioc 

Vinh viên P.KHTC 

14 
• 

Ho so xây dirng Uhoch sU dung bi P.KHTCn ché và 
tInh hmnh sü dicing biên chê hang nAm 

p.rrc 

15.  Ho so v& quy hoach can b6 20 nAm P.KHTC 

16.  H 	so gic cong chüc, ngirYi lao dng VTnh vin P.KHTC 

17 
• 

H so giâi quyt ch d (hu'u trI, bào him xã 
hi,nghivic ... ) 

70 nAm P.KHTC 

18. Ho^ so k' 1ut cong chirc, ngithi lao dng 70 nAm P.KHTC 

19 
• 

H so v vic b nhim, b nhim lai,  diu 
dng, luân chuyén cong chirc, ngithi lao dng,  

P.KHTC 

20 
Ho so ye vic thi tuyên, thi nâng ngch, chuyên 
ngchhàngnAm 

20 narn P.KHTC 

21. HO so ve^ b o^ nhim ngch vrnh vin P.KHTC 

22 
• 

H so nâng luung theo niên han,  nâng luong 
truóc han 

P.KHTC 

23.  Hçp dng lao dng 

05 nAmsau 
'châm 

dông 

P.KHTC 

24.  
HO so thi dua, khen thithng: 

- Quy djnh ye hu&ng dan thi dua, khen thuàng 

Vinh vin P.KHTC 
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hieu 
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- Hi nghj thi dua do co quan to chüc 

- Dãng k danh hiu thi dua du nãm 

- Kt qua bInh xét thi dua cuôi nãm 

- Quyêt djnh khen thuóig các danh hiu thi dua 

- Ho so thi dua cp Nba nithc 

25.  H so sang kin VTnh vin P.KHTC 

26.  Ho so kê khai tâi san Vinh vin P.KHTC 

27 
Ho so dianE giá, phân 1oi cong chü'c, nguñ lao 
dng 

KHTC 

28. Báo cáo cong tác dt xut 10 nàrn P.KHTC 

29 

o so thuc hiên các de^ an: 

- 
Vi trI vic lam 

- Chuyn di vi tri cOng tác 

-Tinh giànbiên ch 

Vinh vin PTC 

30.  
Báo cáo thong kê danh sách, s6 lung, chat 
luçmg cong chuc, nguoi lao d9ng 

VInh P.KHTC 

4.Tài lieu ye van thir, lu'u trü 

31.  
Tp van bàn cüa CáC co quan TW, Thành phô chi 
dao,  quy djnh hng dan chung ye cOng tác van tr 
thu, luu trü 

Den khi van 
bàn bet hiu 
lirc thi hành 

KHTC 
Ho so 
nguyen 
tAc 

32 
Ho so xây dung, ban hành quy ch, quy djnh, 
hir&ng dan cOng tác van thu, h..ru trQ' 

VTnE P.KHTC 

33.  

Ke hoch, báo cáo cOng tác van this, lu'u tr&: 

-Näm, nhiu nàm 

- Qu, tháng 

Vinh vin 

10 näm 

P.KHTC 

34.  
Báo cáo thong kê van thu, lu'u trQ' và tài 1iu lu'u 
trU' 

20 näm P.KHTC 

35.  Ho so ve quàn 1 và sirdung con du 20 näm P.KHTC 

36.  

Td p luu, s 	dang k van bàn di cüa Chi cilc: 

- Quyt dnh, quy djnh, quy ch& huó'ng dan 

- Van bàn khác 

Vinh viên 

50 närn 

P.KHTC 

37.  So sách quãn l 	ve^ cOng tác van thu, lu'u trU' 20 nãrn P.KHTC 

MI 

LI 
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hieu 
HS 
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Gui 

(1) (2) (3) (4) (5) 
5. TAM lieu quãn trj cong so' 

38.  
Ho so xây dung, ban hành các quy dlnh,  quy chê 
ye cong tác quán trj cong s 	(quy ché 	dan chü 
cong sO', quy ché tiêp cOn 	dan) 

Vinh viên P.KHTC 

39.  
HO scr to chirc thirc hin nêp sêng van hóa cong 10 i-iãrn P.KHTC 

40.  Ho so v6 phông chng cháy, no cüa co quan 10 närn P.KHTC 

41.  Ho so ye cong tác bão v& trii s& ca quan 10 näm P.KHTC 

42 
Ho sci v sü ding, win hành Otô, may moe, thit 
bj cüa co quan 

Theo tu& 
thç thiét b 

P.KHTC  

43. So sách c.p phát d6 dung, van phông phm 05 nãrn P.KHTC 

6. TAM lieu cãi cách hành chInh, phông chng tham nhflng 

44.  

Chuang trInh, ké hoach, báo cáo cong tác cái 
each hành chinh: 
- Dài han 
-6 tháng, 9 tháng 
- Qu, tháng 

Vinh vin 
20 näm 
05 näm 

P KHTC 

45.  

Chuang trInh, k hoach,  báo cáo ye cong the 
thanh tra, kiêm tra, khiêu nai,  to cáo, tiêp dan: 

- Dài han,  nàm 
-6 tháng, 9 tháng 
- Qu, tháng 

Vinh vin 
20 nàm 
05 nàm 

P.KHTC 

46.  
Ho so ve cong tác phông chng tharn nhüng: 
- Nàm 
- Tháng, qu, 6 tháng 

20nàm 
05 nam 

P.KHTC 

Cong van trao dôi ye cong tác thanh tra, giâi
47. 	1 

quyêt khiêu nai,  to cáo 
10 nãrn P.KHTC 

7.Tài lieu ye dào to, bi dtröng 

48 
K hoach dào tao,  bOi duong cho can b, cong 
chrc cüa Chi cue 

KHTC 

49.  Ke^ hoach ph6 bin, dào tao  ben ngoài V-inh viên P.KHTC 

50.  Ke^ hoach thm dinh tài lieu dào tao Vinh viên P.KHTC 

51.  

Báo cáo cong tác dào tao,  bi duO'ng can b, 
cong chuc: 

- Näm Vinh vin 

P.KHTC 
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- 6 tháng 20 näm 

52.  
H 	soir c 	cong chirc cüa Chi cuc di hoc, dào tao, 
bOi di.ro'ng 	các Co quan, don vi ben ngoâi 

20 ndm P.KHTC 

53.  
H6 so t6 chüc các Rip tp hun, dâo tao  ben 
ngoài tai Chi ciic 

20 nàrn P.KHTC 

54.  COng van trao di v& cong tác dào tao 20 nArn P.KHTC 

S. Tài 1iu pháp ch 

55.  
Up van bàn ve huing dn v6 cOng tác pháp ch 
gri dn Chi CJC 

Den khi van 
bàn ht hiêu 
luc thi hành 

P.KHTC 
Ho so 
nguyen 
täc 

56.  
H so xây dung, ban hành quy djnhlquy ch 
hithng dan ye cong tác pháp ch& cüa Chi CkIC 

Vinh vin P.KHTC 

so ph6 bin van bàn quy phrn pháp 1
57. 	 1 ut lien 

quan linh virc tiêu chun, do lung, chat h.rcing 
10 närn P.KHTC 

58.  
K6 hoach cong tác pháp ch8 cüa Chi cc: 
-Hang näm Vinh vin 

P.KHTC 

59.  
Báo cáo cong tác pháp che^ cüa Chi cic: 
-Hàngnàrn 
- Tháng, qu, 6 tháng 

20 n5 
05 nàm 

P.KHTC 

60.  
Kê hoach, báo cáo cong tác dt xuât lien quan 
van dê pháp ch8 cüa Chi ciic 

10 näm P.KHTC 

61.  
Ho so ye vic rà soát van bàn quy phm pháp 
1u.t lien quan linh virc tiêu chuân, do lirO'ng, chit 
li.rçing 

10 näm P.KHTC 

62.  
COng van ve^ vic tham gia 	kin de^ xây dirng 
van bàn quy pham pháp 1ut lien quan linh vrc 
tiêu chuân, do hthng, chit luçing 

10 näm P.KHTC 

63.  
H6 so ve vic gop y xay dirng van bàn quy pham 
pháp 1ut do co quan khác chü trI 

05 nãm P.KHTC 

9. Tài 1iu tài chInh, k 	toán 

64.  Tap van bàn hithng dn v& tài chInh, U toán 
Den khi van 
bàn bet hiu 
Iuc thi hành 

P.KHTC 
Ho so 
nguyen 
täc 

65.  
Chrng tfi ke^ toán không sr ding tnrc tip d& ghi 
so^ ke^ toán và lp báo cáo thi chInh nhu' phiu 
thu, phiu chi không lu'u 0' tp chirng tü keA toán. 

05 nãm P.KHTC 

66.  Chirng tr ke^ toán si:r dicing tr1Ic tip d6 ghi s6 k6 
toán và lap báo cáo tài chInh nhu: 

10 nãm P.KHTC 



Svà 

hiçu 
HS 
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u  Ten de mc va tieu de ho so' 

Thoi han 
baoquan. 

Don vi! 
ngu'oi 
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Ghi 
chu 

(1) (2) (3) (4) (5) 
- Bang kê, bang tong hop chü'ng tir ke^ toán 
- SO chi tiêt 
- SôtOnghcip 
- Báo cáo tài chInh tháng, qu, näm 
- Biên bàn tiêu buy tâi 1iu ke^ toán liru trü và tài 
1iu khác có lien quan den ghi sO kê toán và lip 
báo cáo tãi chInh 
- Ho so kiêrn toán ti co quan 

67 

Ho so lien quan dn kirn kê, dánh giá l?i,  bàn 
giao, dieu chuyên và thanh 1 	tâi san cô djnh: 

- Nhà dt 
- Tài san khác 

VinE vin 

10 nãrn 

P.KHTC 

68.  

Ho so kim tra, thanh tra tài chinE tai Chi cic: 

-Vi vic nghiêm tr9ng 

-Vi viêc khác 

VinE vin 

10 nàrn 

P.K}TTTC 

10. Tãi 1iu xây dy'ng co' bin 

69.  Td p van ban phap ly ye dau tu xay dimg co ban 

Den khi van 
ban het 

hiêu luc thi 
hành 

P.KHTC 
Ho so 
nguyen 
tac 

70.  

H 	so', báo cáo quyt toán vn du tu xây dirng 
co'bàn: 

- Di,r an dau tu xay dirng co ban thuc nhorn A 

- Du an du ti.r xây dung co bàn thuOc nhóm B, 

VinE viên 

lOnam 

P.KHTC 

11. Tài Iiu thanh tra và giãi quyt khiu ni, to cáo 

Td p van bàn v thanh tra và giâi quyt khiêu nai,  
to cáo gth chung den co quan (hO so nguyen täc) 

Dênkhivãn 
bàn hêt 

hiu lirc thi 
hành 

P.KHTC 

K& hO?Ch, báo cáo cong tác thanh tra và giá 
quyêt khiêu ni, tO CáO 
- Dài han, hang nàm 
- 6 tháng, 9 tháng 
-Qu,tháng 

VinE vin 
20 nàm 
5nãm 

P.KHTC 
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HS 
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66
1phôso 

Ghi 

(1) (2) (3) (4) (5) 
12. Tài Jiu chuyên rnôn, nghip vu 

77.  
Tp van bàn hithng dn, chi dao  cüa Co quan 
Trung u'o'ng, Thành phô lien quan den các linh 
virc cong tác cüa Chi Ci1C 

Dênkhivän 
bàn h& 

hiêu h.rc thi 
hành 

Các phông 
Ho so' 
nguyen 
tac 

78. 

 
Td p van bàn v chuyên mon nghip vu güi 
chung dn CC co quan 

Vinh vin Các phông 

79 
Ho so xây dung, ban hành van bàn quân 1)' 
chuyên mon nghip vu 

20 nàm Các phông 

80.  
Ho so v cOng tác Tiêu chun hóa (Ho so cOng 
b Hçp chun, Cong bo^ hçpquy) 

20 nàm P.TBT 

81.  
H6 so tip nhan  bàn cong bô sü dung du dinh 
hrçmg trên nhãn hang dóng gói sn 

10 ndm P.QL 

82.  
H6 so diu chinh ni dung bàn cOng b6 si.r diing 
dâu djnh lucng trén nhãn hang dón gói san 

20 nàm P.QL 

83.  
Ho so dang k kirn tra nhã nu'vc ye do lung 
di v6i phi.iong tin do, hrçmg cüa hang dóng gói 
san nhâpkhâu. 

20 näm P.QL 

84.  
Ht so kiêrn tra nhà nuOc v cht luçing hang hóa 
nhp khâu 

20 näm P.QL 

85.  

Ho so cap giyphép vn chuyn hang nguy 
him là các chat ôxy boa, các hçp chat ô xIt h&u 
Co vA các chit an mon bang phi.rong tin giao 
thông coifii duOng b 

20 näm 
P.QL 

86.  Ho so kiêm tra h.rçing cüa hang dóng gói sn VTnh vin P.KT 

87. 

 
Ho so kim tra phu'ong tin do nhóm 2 trong san 
xuat, nhp kh.u, kinh doanh. 

P.KT 

88.  
H 	so kiêm tra sir dung phuong tin do: dông ho 
din, dôn'g M nixic 1?nh... 

Vinh vien P.KT 

89.  
Ho so kiêm tra hoat  dng kim djnh, hiu chun, 
thu nghirn phuong tin do, chuân do hthng 

P.KT 

90.  
Ho so kim tra do hthng cht 1ucng yang trang 
SUC, m9 ngh 

P.KT 

91.  Ho so kiêm tra do luO'ng, chit luçmg xäng dâu Vinh vin P.KT 
92.  Ho so kirn tra chat luqng mu báo him Vinh viên P.KT 
93.  HO so kirn tra chit lucing d6 choi tré em Vinh viên P.KT 
94.  Ho so kim tra cht luqng din - din td Vrnh viên P.KT 

95.  Danh mic phu'o ng tin do 
Cho d n khi 

thanh 1)" 
P.KT 
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96.  L 	a ljch phung tin do 
Cho den khi 

thanh 1 
P.KT 

97.  K hoch kirn djnh phu'ang tin do 20 nàm P.KT 

98.  
Ho so kirn tra ISO tai  các Co quan hânh chinh 
nhà nircc hang nãm 

20 nãm P.PTNS 

Quy trInh tip nhn cong bo^ HE thng quãn 1 '
99.  

chat Iu'qng phii hop TCVN ISO 9001:2008 
20 nàm P.PTNS 

Bàn cong bô cüa các CO quan hành chInh nhà
100.  

nuc gü'i ye Chi ciic 
20 nãrn P.PTNS 

101.  
Danh sách cp nht các Bàn cOng bo^ cüa các co 
quan hành chinh nhã nuOc 

20 nãm P.PTNS 

102.  
Các van bàn thu 	 ir c hiên có lien quan dn linh vc 
ISO Hành chInh cong và ISO din td 

20 nãrn P.PTNS 

103, 
Hçp dng, Biên bàn nghim thu thanh 1 Hop 
dông ho trq doanh nghip áp dung H& thng 
quân 1 	tiên tiên vA Cong C11 nâng cao nãng suât 

Vinh vin P.PTNS 

104. 
Thu tic trin khai Giài thuOig Chit lugng quc 
gia 

Dn khi Co 
van bàn 
mri thay 

th 

105 
H so tip nhn báo cáo cüa doanh nghip tham 
gia Giài thi.xâng Chit liiçng Quc gia 

05 nàm P.PTNS 

106.  
H so dánh giá tai ch cüa các doanh nghip và 
hO so lien quan den Hi dng so tuyên 

05 nãm p.pms 

107.  
Ho so lien quan dn chuyên gia dánh Giái 
thung Chit lucmg Quc gia 

05 näm P.PTNS 

108.  Các hçip dOng có lien quan dn nti dung Dr an 9 10 nàrn P.PTNS 

109.  
Van bàn trao di ye các lTnh virc cOng tác cüa 
Chi cue 

10 nãm Các phOng 

13.Tài 1iu ve^ He^ thong quan 1 	cht lu'qng 

110.  
H6 so xáy dung, ban hành quy chêlquy djnh, 
huóng dan ye HE thông quán l chat luqng cüa 
Chi cue 

Vinh vin QMR 

H6 so dào tao He thng quàn l chit hrqng cüa 
Chi cue 

Vinh vi6n QMR 

112.  
H 	so rà soát He thng quàn l 	chit luçng cüa 
Chi cue 

Vinh vin QMR 

113.  ChInh sách chit luqng cia Chi ciic Vinh vin QMR 

114.  Mc tiêu cht lucing cüa Chi ciic Vinh vin QMR 
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115 
Ho so hop giao ban QMR (Quality Management 
Representative) cüa Chi ciic 

VInh vin QMR 

116.  Ho sor dánh giá ni b6 cüa Chi ciic Vinh viên QMR 

117.  
Ho so' báo cáo thirc hin hành Ong khc phiic, 
hãnh dông phông ngra sau dánh giá ni b6 cüa 
Chi cue 

Vinh viên QMR 

118.  Ho so xern xét lãnh diao cüa Chi cuc Vinh vin QMR 

14. Tãi lieu to chile Bang và các Boàn the co' quan 
14.1. Tài lieu cüa to chüc Bang 

119.  
Tp van bàn chi dao, hung dn cüa t6 chñ'c Dâng 
cap trén gi:ri chung dn CáC co quan (h6 so' nguyen 
tc) 

Den khi van 
bàn bet biu 
luc thi hành 

CB 

120.  Ho so Dai  hi \Tinh vin CB 

121.  

Chuong trmnh, ke^ hoch và báo cáo cong tác 

- Tong kêt nàrn, nhim kS' 
- Tháng, qu, 6 tháng 

Vinh vin 

10 nãm 

CB 

122.  
Ho so tô  chi:i'c thuc hiên các cuc win dng 1n, 
chi thi, nghj quyt cüa Trung uong vã CáC cp ur 

Dáng 

Vinh vin 
CB 

123 
Ho so ve thành lp/sáp nhp, cong nhn tO chrc 
Dâng 

Vinh vién 
 CB 

124.  Ho so ve tip nhn, bàn giao cOng tác Dáng 10 nãm CB 

125.  Ho so v& hoit dng kim tra, giám sat 20 näm CB 

Ho so dánh giá, xp loai t6 chiirc co s& Dàng,, 70 näm 
126 

Dàng viên 
CB 

127. Ho so dáng viên 70 nAm CB 

128 
so sách (dang k 	Dâng viên, Dãng phi, ghi biên 
bàn) 

20 nãm 
CB 

129.  COng van trao di ve^ cOng tác Dáng 10 nàm CB 

14.2. Tài Iiu ti chile Cong doàn 

130.  

Tp van bàn chi dao, huóng dn cüa t6 chirc Cong 
doán cap trên g'th chung dn CáC co quan (ho so 
nguyen tàc) 

Dn khi vn. 
bn ht hiu 
1irc thi hành 

BCHCD 
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131.  Ho scr Dai hôi Vinh vin BCHCD 

132.  

Chuang trInh, ke^ hoch và báo cáo cong tác 

- Tong kt nãm, nhirn kSz 

- Tháng, qu, 6 tháng 

Vinh vin 

10 narn 

BCHCD 

133 • 
H 	sa t 	chüc thi.rc hin các cuc vn dng 1ón, 
thirc hin nghj quyt cüa t6 chrc Cong doàn 

VIITh vin BCHCD 

134 • 
Tài 1iu v 	t 	chirc, nhân sir và các hot thng cüa 
to chc Cong doân 

Vinh vin BCHCD 

135 
Ho so hi ngh can b, cOng chüc, vien chüc hang 
nàm cüa ca quan 

20 nàm BCHCD 

136.  So sách 20 nàm BCHCD 

137.  Cong van trao dM ve^ cong tác Cong doàn 10 nam BCHCD 

14.3. Tài lieu to chücDoàn Thanh niên 

138.  
TA p van bàn chi do, hung din cña to chrc Doàn 
cp trên gri chung dn các co quan (ho so nguyen 
tic) 

Dn khi van 
bàn bet hiu 
lucthihành 

CD 

139.  HO SO DO hôi Vinh vin CD 

140.  

Chuang trmnh, ke hoch và báo cáo cong tác 

- Tong kt näm, nhim kS' 

- Tháng, qu, 6 tháng 

Vinh vin 

10 nãm 

CD 

141.  

Ho so to^ chi'rc thirc hin các cuc vn dng 1n, 
thirc hin nghj quyêt cüa Dàng, Nhà nuâc, Doân 
Thanh niên 

Vinh vin CD 

1 42 
Tài 1iu v 	t 	chüc, nhân si.r vã các hot dng cia 
Doàn Thanh niên co quan 

20 11am CD 

143.SôSáCh 20nãm CD 

144. Cong van trao dôi ye cong tác Doân 10 nãm CD 


