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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục hồ sơ trường Đại học Hạ Long 

–––––––––––––––––––– 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 
 

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về công tác văn thư;  

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ về 
việc quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong 
hoạt động của cơ quan, tổ chức; 

Căn cứ Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn 
nghiệp vụ của ngành Giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức Trường Đại học Hạ Long;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Quản trị. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hồ sơ Trường Đại 
học Hạ Long năm 2020. 

Điều 2. Phòng Hành chính - Quản trị, các đơn vị phòng, khoa, trung tâm 
triển khai công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ theo Danh mục hồ sơ trường Đại 
học Hạ Long năm 2020, đáp ứng yêu cầu tổng hợp, thống kê, báo cáo, phục vụ 
cho công tác quản lý, điều hành của Trường. 

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, Trưởng các phòng, khoa, 

trung tâm Trường Đại học Hạ Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h); 

- HT, các PHT; 
- Lưu: VT, HCQT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 

 

Trần Trung Vỹ 

 



UBND TỈNH QUẢNG NINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––– 

 

 
DANH MỤC HỒ SƠ  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 624/QĐ-ĐHHL ngày 15/9/2020) 
 

Số ký hiệu       

hồ sơ 
Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ 

Thời hạn 

bảo quản 
Ghi chú 

1 2 3 4 

1 PHÒNG TỔ CHỨC - THANH TRA – 

 PHÁP CHẾ 

  

1.1 Hồ sơ về tổ chức bộ máy   

01/TCTTPC Nhóm hồ sơ về quy định, hướng dẫn, các 

văn bản liên quan của các cấp về công tác 

tổ chức bộ máy 

Đến khi văn 

bản hết hiệu 

lực 

Lưu: p. 

TCTTPC 

02/TCTTPC Nhóm hồ sơ về quy định, hướng dẫn, các 

văn bản liên quan của ĐHHL về công tác 

tổ chức bộ máy 

Vĩnh viễn  

03/TCTTPC Nhóm hồ sơ về thành lập, chia tách, sáp 

nhập, giải thể cơ cấu tổ chức, bộ máy; thay 

đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Trường và các đơn vị trực thuộc. 

Vĩnh viễn  

04/TCTTPC Hồ sơ báo cáo và các văn bản liên quan về 

công tác tổ chức bộ máy của ĐHHL 

10 năm  

1.2 Hồ sơ về công tác cán bộ   

05/TCTTPC Nhóm hồ sơ các văn bản, quy định, hướng 

dẫn của các cấp liên quan đến công tác cán 

bộ  

Đến khi văn 

bản hết hiệu 

lực 

Lưu: p. 

TCTTPC 

06/TCTTPC Nhóm các văn bản, quy định, hướng dẫn 

của các cấp liên quan đến công tác cán bộ 

của ĐHHL 

Vĩnh viễn  

07/TCTTPC Hồ sơ gốc của CBVCLĐ đang công tác 

của Trường ĐHHL 

Vĩnh viễn Lưu: p. 

TCTTPC 

08/TCTTPC Hồ sơ gốc của CBVCLĐ đã nghỉ hưu của 

Trường ĐHHL 

Vĩnh viễn Lưu: p. 

TCTTPC 

09/TCTTPC Hồ sơ sao chụp của CBVCLĐ đã chuyển 

công tác, thôi việc của trường ĐHHL 

Vĩnh viễn Lưu: p. 

TCTTPC 

10/TCTTPC Nhóm hồ sơ về quy hoạch cán bộ Vĩnh viễn  

11/TCTTPC Nhóm hồ sơ về bổ nhiệm, điều động, luân 

chuyển cán bộ viên chức quản lý ĐHHL. 

70 năm  

12/TCTTPC Nhóm hồ sơ về bổ nhiệm, điều động, 70 năm  
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thuyên chuyển CBVCLĐ ĐHHL. 

13/TCTTPC Nhóm hồ sơ về chỉ tiêu biên chế. Vĩnh viễn  

14/TCTTPC Nhóm hồ sơ về tuyển dụng, tiếp nhận viên 

chức ĐHHL. 

20 năm  

15/TCTTPC Nhóm hồ sơ về đánh giá CBVCLĐ ĐHHL 20 năm  

16/TCTTPC Nhóm hồ sơ về nâng ngạch, chuyển ngạch 

của CBVCLĐ ĐHHL 

20 năm  

17/TCTTPC Nhóm hồ sơ nâng lương của CBVCLĐ 

ĐHHL 

20 năm  

18/TCTTPC Nhóm hồ sơ nâng phụ cấp thâm niên nghề 

của CBVCLĐ ĐHHL 

20 năm  

19/TCTTPC Nhóm hồ sơ giải quyết chế độ (Hưu trí, tử 

tuất, tai nạn lao động, thai sản, bệnh nghề 

nghiệp, bảo hiểm xã hội…) 

70 năm  

1.3 Hồ sơ về đào tạo, bồi dưỡng CBVCLĐ   

20/TCTTPC Nhóm hồ sơ về công tác đào tạo (chuyên 

môn, LLCT…) 

20 năm  

21/TCTTPC Nhóm hồ sơ về công tác bồi dưỡng, tập 

huấn  

10 năm  

1.4 Hồ sơ về thi đua, khen thưởng, kỷ luật   

22/TCTTPC Nhóm  hồ sơ  xây dựng, ban hành quy 

chế/quy định, hướng dẫn của các cấp về thi 

đua, khen thưởng 

Đến khi văn 

bản hết hiệu 

lực 

Lưu: p. 

TCTTPC 

23/TCTTPC Nhóm  hồ sơ  xây dựng, ban hành quy 

chế/quy định, hướng dẫn của ĐHHL về thi 

đua, khen thưởng 

Vĩnh viễn  

24/TCTTPC Nhóm hồ sơ thi đua, khen thưởng của Chủ 

tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và cấp bộ, 

cấp tỉnh và tương đương đối với Trường 

Vĩnh viễn  

25/TCTTPC Nhóm hồ sơ xét tặng danh hiệu nhà giáo 

nhân dân, nhà giáo ưu tú, huy chương Vì 

sự nghiệp giáo dục. 

10 năm  

26/TCTTPC Nhóm hồ sơ thi đua khen thưởng cấp 

Trường 

10 năm  

27/TCTTPC Hồ sơ về Kế hoạch, báo cáo công tác thi 

đua, khen thưởng của ĐHHL: 

- Dài hạn, hằng năm; 

- Quý, tháng, đột xuất. 

 

 

- Vĩnh viễn; 

- 20 năm. 

 

28/TCTTPC Hồ sơ kỷ luật Vĩnh viễn  

1.5 Hồ sơ về Thanh tra, kiểm tra   

29/TCTTPC Nhóm hồ sơ về quy định, hướng dẫn, kế Đến khi văn Lưu p. 
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hoạch và các văn bản liên quan của các cấp 

về công tác thanh tra, kiểm tra. 

bản hết hiệu 

lực 

TCTTPC 

30/TCTTPC Nhóm hồ sơ về quy định, hướng dẫn, kế 

hoạch và các văn bản liên quan của về 

công tác thanh tra, kiểm tra của Trường 

ĐHHL. 

Vĩnh viễn  

31/TCTTPC Nhóm hồ sơ thanh tra, kiểm tra theo Kế 

hoạch, đột xuất, vụ việc của Trường. 

10 năm  

32/TCTTPC Nhóm hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo 

của ĐHHL. 

20 năm  

33/TCTTPC Nhóm hồ sơ về phòng chống tham nhũng, 

lãng phí và các văn bản quy định về quy 

chế dân chủ, công khai. 

10 năm  

1.6 Hồ sơ về công tác pháp chế   

34/TCTTPC Nhóm hồ sơ về quy định, hướng dẫn và các 

văn bản liên quan của các cấp về công tác 

pháp chế. 

Đến khi văn 

bản hết hiệu 

lực 

Lưu p. 

TCTTPC 

35/TCTTPC Nhóm hồ sơ quy định, hướng dẫn và các văn 

bản liên quan về công tác pháp chế của 

trường ĐHHL. 

Vĩnh viễn  

36/TCTTPC Hồ sơ công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật và các hoạt động pháp chế của trường 

ĐHHL. 

10 năm  

37/TCTTPC Nhóm hồ sơ giải quyết công việc liên quan 

đến hoạt động pháp chế của Trường ĐHHL. 

20 năm  

38/TCTTPC Nhóm hồ sơ về công tác cải cách hành 

chính 

  

39/TCTTPC Nhóm hồ sơ về việc thực hiện quy chế dân 

chủ ở cơ sở 

  

2 PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH   

2.1 Hồ sơ về công tác Kế hoạch    

40/KHTC Nhóm hồ sơ về văn bản, hướng dẫn, quy 

định liên quan của các cấp về công tác kế 

hoạch chung. 

Đến khi văn 

bản hết hiệu 

lực 

Lưu p. 

KHTC 

41/KHTC Nhóm hồ sơ về Chiến lược, Đề án, Kế 

hoạch dài hạn, chung hạn, kế hoạch hằng 

năm của Trường.  

Vĩnh viễn  

42/KHTC Hồ sơ về chỉ đạo, triển khai, kiểm tra việc 

thực hiện kế hoạch 

20 năm  

43/KHTC Nhóm hồ sơ về Kế hoạch, báo cáo thực 

hiện kế hoạch của các đơn vị thuộc 

Trường: 
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- Dài hạn, hằng năm; 

- Quý, tháng 

- Vĩnh viễn; 

- 20 năm 

2.2 Hồ sơ về công tác tài chính, kế toán   

44/KHTC Nhóm hồ sơ về văn bản, hướng dẫn, quy 

định liên quan của các cấp về công tác tài 

chính, kế toán 

Đến khi văn 

bản hết hiệu 

lực 

Lưu p. 

KHTC 

45/KHTC Nhóm hồ sơ về văn bản, hướng dẫn, quy 

định của Trường ĐHHL về công tác tài 

chính, kế toán 

Vĩnh viễn  

46/KHTC Nhóm hồ sơ xác định chỉ tiêu ngân sách, 

lập dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước 

của Trường. 

Vĩnh viễn 

 

 

47/KHTC Nhóm hồ sơ về công tác thanh tra, kiểm 

toán. 

Vĩnh viễn  

48/KHTC Hồ sơ về Kế hoạch, báo cáo tài chính, 

quyết toán 

Vĩnh viễn  

2.3 Hồ sơ, chứng từ kế toán   

49/KHTC Nhóm hồ sơ chứng từ kế toán (chứng từ 

gốc và chứng từ ghi sổ) của Trường 

ĐHHL. 

Vĩnh viễn  

50/KHTC Nhóm hồ sơ các hệ thống sổ sách kế toán 

của Trường ĐHHL. 

Vĩnh viễn  

51/KHTC Nhóm lưu hồ sơ báo cáo quyết toán tài 

chính của Trường và các đơn vị trực thuộc 

Trường. 

Vĩnh viễn 

 

 

2.4 Hồ sơ về công tác xây dựng cơ bản   

52/KHTC Tập lưu hồ sơ về văn bản, hướng dẫn, quy 

định liên quan của các cấp về công tác xây 

dựng cơ bản 

Đến khi văn 

bản hết hiệu 

lực 

Lưu p. 

KHTC 

53/KHTC Hồ sơ về kế hoạch, quy định, báo cáo và 

các văn bản liên quan về xây dựng cơ bản 

của Trường ĐHHL. 

Vĩnh viễn 

 

 

54/KHTC Hồ sơ Xây dựng cơ bản của ĐHHL Vĩnh viễn  

3 PHÒNG HÀNH CHÍNH- QUẢN TRỊ   

3.1 Hồ sơ về công tác hành chính   

55/HCQT Nhóm hồ sơ về văn bản, hướng dẫn, quy 

định liên quan của các cấp về công tác 

hành chính 

Đến khi văn 

bản hết hiệu 

lực 

Lưu p. 

HCQT 

56/HCQT Nhóm hồ sơ về văn bản, hướng dẫn, quy 

định liên quan của Trường ĐHHL về công 

tác hành chính 

Vĩnh viễn  

57/HCQT Nhóm hồ sơ về kế hoạch, báo cáo về các Vĩnh viễn  
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hoạt động phục vụ của Trường (theo chức 

năng, nhiệm vụ) 

3.2 Hồ sơ về công tác tổng hợp   

58/HCQT Nhóm hồ sơ về kế hoạch, báo cáo về các 

hoạt động của Trường (theo chức năng, 

nhiệm vụ) 

10 năm  

59/HCQT Tập lưu lịch công tác tuần của Trường 

ĐHHL 

3 năm Tại 

CQĐT 

60/HCQT Sổ ghi biên bản các cuộc họp giao ban của 

Trường. 

10 năm  

61/HCQT Hồ sơ về Thông báo kết luận giao ban 

trường ĐHHL 

10 năm Tại 

CQĐT 

3.3 Hồ sơ về công tác văn thư, lưu trữ   

62/HCQT Tập lưu quy định, hướng dẫn và các văn 

bản liên quan của các cấp về công tác văn 

thư, lưu trữ, công tác bảo vệ bí mật nhà 

nước của Trường 

Đến khi văn 

bản hết hiệu 

lực 

Lưu p. 

HCQT 

63/HCQT Tập lưu quy định, hướng dẫn và các văn 

bản liên quan về công tác văn thư, lưu trữ, 

công tác bảo vệ bí mật nhà nước của 

Trường của ĐHHL. 

20 năm  

64/HCQT Hồ sơ, tài liệu nộp lưu của các đơn vị tại 

Lưu trữ Trường 

Theo thời 

hạn bảo 

quản 

 

65/HCQT Hồ sơ về biên bản, mục lục nộp lưu của 

các đơn vị 

Vĩnh viễn  

66/HCQT Nhóm hồ sơ lưu văn bản đến của ĐHHL 20 năm đến 

khi văn bản 

hết hiệu lực 

 

67/HCQT Nhóm hồ sơ văn bản đến mật của ĐHHL Vĩnh viễn  

68/HCQT Nhóm hồ sơ lưu văn bản đi của ĐHHL 20 năm đến 

khi văn bản 

hết hiệu lực 

 

69/HCQT Hồ sơ về sổ văn bản đi, văn bản đến của 

Trường 

Vĩnh viễn  

70/HCQT Nhóm hồ sơ văn bản đi mật của ĐHHL Vĩnh viễn  

3.4 Hồ sơ về quản trị, cơ sở vật chất, trang 

thiết bị 

  

71/HCQT Tập lưu quy định, báo cáo, thống kê và các 

văn bản liên quan về công tác cơ sở vật 

chất của ĐHHL 

Vĩnh viễn  

72/HCQT Nhóm hồ sơ mua sắm, sửa chữa, bảo trì tài 20 năm  
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sản, thiết bị của trường ĐHHL 

73/HCQT Hồ sơ về kiểm kê, quản lý tài sản của 

ĐHHL 

20 năm  

74/HCQT Tập lưu hồ sơ về báo cáo và các văn bản 

liên quan vể công tác cơ sở vật chất của 

Trường. 

Vĩnh viễn  

4 PHÒNG ĐÀO TẠO    

4.1 Hồ sơ về công tác đào tạo (đối với 

HSSV) 

  

75/ĐT Tập lưu hồ sơ về quy định, hướng dẫn và 

các văn bản liên quan của các cấp về công 

tác đào tạo 

Đến khi văn 

bản hết hiệu 

lực 

Lưu p. 

ĐT 

76/ĐT Tập lưu hồ sơ về quy định, hướng dẫn và 

các văn bản liên quan của Trường ĐHHL 

về công tác đào tạo 

  

77/ĐT Hồ sơ về Kế hoạch đào tạo của trường 

ĐHHL 

  

78/ĐT Nhóm hồ sơ về chuẩn đầu ra các ngành đào 

tạo của trường ĐHHL. 

  

79/ĐT Nhóm hồ sơ về khung chương trình đào tạo 

các ngành, đề cương chi tiết các học phần 

  

80/ĐT Nhóm hồ sơ về công tác quản lý, cấp phát 

văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm 

  

81/ĐT Nhóm hồ sơ lưu các cuộc thanh tra, kiểm 

tra, giám sát công tác đào tạo của trường 

ĐHHL 

  

82/ĐT Hồ sơ xét điều kiện tốt nghiệp, công nhận 

tốt nghiệp cho sinh viên Trường ĐHHL. 

  

83/ĐT Hồ sơ về công tác thực tập, thực tế   

84/ĐT Tập lưu báo cáo và các văn bản liên quan 

về công tác đào tạo của trường ĐHHL 

  

4.2 Hồ sơ về công tác tuyển sinh   

85/ĐT Tập lưu hồ sơ về quy định, hướng dẫn và 

các văn bản liên quan của các cấp về công 

tác tuyển sinh 

Đến khi văn 

bản hết hiệu 

lực 

Lưu p. 

ĐT 

86/ĐT Tập lưu hồ sơ về quy định, hướng dẫn và 

các văn bản liên quan của Trường ĐHHL 

về công tác tuyển sinh 

  

87/ĐT Hồ sơ về chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm Vĩnh viễn  

88/ĐT Tập lưu các văn bản về công tác tuyển sinh 

ĐH, CĐ trường ĐHHL năm 2020 

Vĩnh viễn  

89/ĐT Hồ sơ về Giấy báo thí sinh trúng tuyển đại 20 năm  
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học, cao đẳng của trường ĐHHL 

90/ĐT Hồ sơ về công nhận trúng tuyển ĐHHL 

năm 2020 

  

5 PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ QUẢN 

LÝ KHOA HỌC 
  

5.1  Hồ sơ về Hợp tác quốc tế   

91/HTQT-

QLKH 

Tập hồ sơ lưu quy định, hướng dẫn và các 

văn bản liên quan của các cấp về công tác 

hợp tác quốc tế 

Đến khi văn 

bản hết hiệu 

lực 

Lưu p. 

HTQT&

QLKH 

92/HTQT-

QLKH 

Tập hồ sơ lưu Kế hoạch, quy định, chương 

trình, kế hoạch và các văn bản liên quan về 

công tác hợp tác quốc tế của trường ĐHHL 

Vĩnh viễn  

93/HTQT-

QLKH 

Nhóm hồ sơ đoàn nước ngoài làm việc, 

học tập tại ĐHHL (đoàn vào) 

Vĩnh viễn  

94/HTQT-

QLKH 

Nhóm hồ sơ đoàn cán bộ ĐHHL đi làm 

việc tại nước ngoài (đoàn ra) 

Vĩnh viễn  

95/HTQT-

QLKH 

Nhóm hồ sơ biên bản ghi nhớ, báo cáo và 

các văn bản liên quan về công tác hợp tác 

quốc tế của trường. 

10 năm  

96/HTQT-

QLKH 

Nhóm hồ sơ xin cấp, đổi visa 5 năm  

5.2 Hồ sơ về Quản lý khoa học   

97/HTQT-

QLKH 

Tập hồ sơ lưu quy định, hướng dẫn và các 

văn bản liên quan của các cấp về công tác 

quản lý khoa học 

Đến khi văn 

bản hết hiệu 

lực 

Lưu p. 

HTQT&

QLKH 

98/HTQT-

QLKH 

Tập hồ sơ lưu Kế hoạch, quy định, chương 

trình và các văn bản liên quan về công tác 

quản lý khoa học của trường ĐHHL 

Vĩnh viễn  

99/HTQT- 

QLKH 

Nhóm hồ sơ về các hoạt động khoa học 

công nghệ cấp Bộ, cấp Quốc gia. 

Vĩnh viễn  

100/HTQT-

QLKH 

Nhóm hồ sơ các hoạt động Khoa học công 

nghệ cấp tỉnh, cấp trường. 

Vĩnh viễn  

101/HTQT-

QLKH 

Nhóm hồ sơ các hoạt động Khoa học công 

nghệ cấp trường. 

Vĩnh viễn  

102/HTQT-

QLKH 

Nhóm hồ sơ các hoạt động Khoa học công 

nghệ cấp đơn vị thuộc Trường. 

20 năm  

103/HTQT-

QLKH 

Nhóm hồ sơ về hoạt động nghiên cứu khoa 

học của sinh viên 

- Cấp tỉnh trở lên; 

- Cấp trường, cấp khoa. 

 

 

- Vĩnh viễn; 

- 10 năm 

 

104/HTQT-

QLKH 

Nhóm hồ sơ khen thưởng, khuyến khích về 

bài báo, công trình khoa học và các hình 

Vĩnh viễn  
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thức khen thưởng về khoa học công nghệ. 

6 PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH 

VIÊN 
  

6.1 Hồ sơ về quản lý, giáo dục HSSV   

105/HSSV Tập hồ sơ lưu quy định, quy chế, hướng 

dẫn và các văn bản liên quan của các cấp 

về công tác HSSV 

Đến khi văn 

bản hết hiệu 

lực 

Lưu p. 

CT 

HSSV 

106/HSSV Tập hồ sơ lưu quy định, hướng dẫn, kế 

hoạch và các văn bản liên quan về công tác 

quản lý HSSV của trường ĐHHL 

Vĩnh viễn  

107/HSSV Hồ sơ cá nhân HSSV Trả người 

học sau khi 

ra trường 

 

108/HSSV Hồ sơ sinh viên thôi học, nghỉ học, học lại, 

chuyển trường, bảo lưu kết quả học tập 

5 năm  

109/HSSV Hồ sơ tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu 

năm học 

5 năm  

110/HSSV Hồ sơ tổ chức "Đối thoại sinh viên" 5 năm  

111/HSSV Hồ sơ quản lý HSSV nội, ngoại trú 5 năm  

112/HSSV Nhóm hồ sơ về công tác tuyên truyền, giáo 

dục, văn hóa văn nghệ, thể thao trong HSSV 

5 năm  

113/HSSV Nhóm lưu hồ sơ đối thoại sinh viên  Đến khi văn 

bản hết hiệu 

lực thi hành 

 

114/HSSV Hồ sơ về việc xóa tên HSSV   

115/HSSV Nhóm hồ sơ về kế hoạch, báo cáo, văn bản 

về công tác tuyên truyền, giáo dục HSSV 

  

6.2 Hồ sơ về học bổng, chính sách hỗ trợ 

người học 

  

116/HSSV Hồ sơ xét miễn, giảm học phí cho HSSV 10 năm  

117/HSSV Nhóm hồ sơ xét cấp học bổng khuyến 

khích học tập, khuyến khích tài năng; học 

bổng tài trợ, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí 

học tập cho sinh viên.  

10 năm  

118/HSSV Hồ sơ về báo cáo, kế hoạch, văn bản về 

học bổng, chính sách hỗ trợ cho HSSV 

  

6.3 Hồ sơ về về thi đua, khen thưởng, kỷ 

luật trong HSSV 

  

119/HSSV Nhóm hồ sơ khen thưởng, biểu dương 

HSSV 

20 năm  

120/HSSV Nhóm hồ sơ kỷ luật HSSV:  

- Buộc thôi học; 

 

- Vĩnh viễn; 
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- Các hình thức khác. - 20 năm. 

6.4 Nhóm hồ sơ về Lưu học sinh trường 

ĐHHL 

  

7 PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT 

LƯỢNG 
  

7.1 Hồ sơ về công tác khảo thí   

121/KT-

ĐBCL 

Tập hồ sơ về quy định, hướng dẫn và các 

văn bản liên quan của các cấp về công tác 

khảo thí 

Đến khi văn 

bản hết hiệu 

lực 

Lưu p. 

KT-

ĐBCL 

122/KT-

ĐBCL 

Tập hồ sơ Kế hoạch, quy định, quy trình 

thi kiểm tra, hướng dẫn về công tác khảo 

thí của trường ĐHHL 

Vĩnh viễn  

123/KT-

ĐBCL 

Nhóm hồ sơ xây dựng, quản lý ngân hàng 

đề thi tự luận, thi vấn đáp và trắc nghiệm 

cho các học phần trong Trường. 

Vĩnh viễn  

124/KT-

ĐBCL 

Nhóm hồ sơ về tổ chức các kỳ thi học kỳ, 

tốt nghiệp và tổ chức kiểm tra, giám sát các 

kỳ thi của trường theo phân cấp, giải quyết 

các tồn tại, vướng mắc và công tác phúc 

khảo bài thi. 

Vĩnh viễn  

125/KT-

ĐBCL 

Nhóm hồ sơ thanh tra, kiểm tra về công tác 

khảo thí của Trường 

Vĩnh viễn  

126/KT-

ĐBCL 

Tập hồ sơ lưu về đề thi, đáp án Theo quy 

chế 

 

127/KT-

ĐBCL 

Tập hồ sơ lưu về bài thi Theo quy 

chế 

 

128/KT-

ĐBCL 

Tập hồ sơ về công tác chấm thi, chấm thi 

phúc khảo 

Theo quy 

chế 

 

7.2 Hồ sơ về công tác đảm bảo chất lượng   

129/KT-

ĐBCL 

Tập hồ sơ về quy định, hướng dẫn và các 

văn bản liên quan của các cấp về công tác 

ĐBCLGD 

Đến khi văn 

bản hết hiệu 

lực 

Lưu p. 

KT-

ĐBCL 

130/KT-

ĐBCL 

Tập hồ sơ Kế hoạch, quy định, quy trình 

thi kiểm tra, hướng dẫn về công tác 

ĐBCLGD của trường ĐHHL 

Vĩnh viễn  

131/KT-

ĐBCL 

Hồ sơ các hoạt động triển khai thực hiện 

công tác ĐBCLGD của ĐHHL. 

  

132/KT-

ĐBCL 

Hồ sơ về báo cáo và các văn bản liên quan 

về công tác ĐBCLGD của trường ĐHHL. 

  

8 TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ   

133/BDCB Nhóm hồ sơ tuyển sinh hệ đào tạo VHVL 20 năm  

134/BDCB Nhóm hồ sơ tốt nghiệp hệ VLVH 20 năm  
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135/BDCB Nhóm hồ sơ về công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ công chức, viên chức, quản 

lý giáo dục 

20 năm  

136/BDCB Nhóm lưu hồ sơ liên kết đào tạo các lớp 

cao học 

20 năm  

9 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC   

137/NN-TH Tập văn bản chỉ đạo của Bộ giáo dục và 

Đào tạo, các cấp về tổ chức thi chứng chỉ 

ngoại ngữ, tin học. 

20 năm Lưu TT 

NNTH 

138/NN-TH Tập hồ sơ kế hoạch, quy định, hướng dẫn 

về mở các lớp thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, 

tin học. 

20 năm  

139/NN-TH Hồ sơ quản lý văn bằng, chứng chỉ 20 năm  

140/NN-TH Tập hồ sơ kế hoạch, báo cáo về công tác 

quản lý đào tạo tin học, ngoại ngữ. 

20 năm  

141/NN-TH Nhóm hồ sơ cá nhân đăng kí thi chứng chỉ 

ngoại ngữ, tin học 

20 năm  

142/NN-TH Nhóm hồ sơ kết quả đào tạo các lớp tin 

học, ngoại ngữ 

20 năm  

10 TRUNG TÂM THỰC HÀNH DỊCH VỤ 

DU LỊCH 
  

143/DVDL Nhóm hồ sơ về mở các lớp thi cấp chứng 

chỉ nghiệp vụ du lịch. 

20 năm  

144/DVDL Nhóm hồ sơ cá nhân đăng kí thi chứng chỉ 

du lịch 

20 năm  

145/DVDL Nhóm hồ sơ kết quả đào tạo các lớp các 

chứng chỉ nghiệp vụ du lịch. 

20 năm  

146/DVDL Nhóm hồ sơ quản lý văn bằng chứng chỉ 20 năm  

11 TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN   

147/TTTV Nhóm lưu hồ sơ bạn đọc Vĩnh viễn  

148/TTTV Nhóm hồ sơ danh mục tài liệu, giáo trình Vĩnh viễn  

149/TTTV Nhóm hồ sơ lưu về quản lý phần mềm Thư 

viện điện tử 

20 năm  

150/TTTV Nhóm hồ sơ về công tác thông tin truyền 

thông. 

Đến khi văn 

bản hết hiệu 

lực thi hành 

 

151/TTTV Nhóm lưu hồ sơ về quản lý, vận hành trang 

thông tin điện (Website) và bản tin của 

trường; phần mềm Chính quyền điện tử 

10 năm  

12 TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ 

GIAO LƯU VĂN HOÁ VIỆT - NHẬT 

  

152/HTSV Nhóm lưu hồ sơ Ngày hội việc làm 5 năm  
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153/HTSV Nhóm lưu hồ sơ ký kết hợp tác Nhà trường 

- Nhà tuyển dụng với các doanh nghiệp. 

10 năm  

154/HTSV Nhóm hồ sơ các hoạt động tư vấn học tập, 

tư vấn việc làm 

5 năm  

155/HTSV Nhóm hồ sơ các hoạt động tư vấn tâm lý, 

chăm sóc sức khỏe 

5 năm  

156/HTSV Nhóm lưu hồ sơ về công tác liên quan đến 

Lưu học sinh Lào. 

Theo hiệu 

lực của văn 

bảnt 

 

157/HTSV Nhóm lưu hồ sơ về giao lưu văn hóa Việt - 

Nhật. 

Theo hiệu 

lực của văn 

bản 

 

13 HỒ SƠ VỀ CÔNG TÁC ĐẢNG  

(ĐẢNG ỦY ĐẠI HỌC HẠ LONG) 

  

158/CTĐ Nhóm hồ sơ các văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn của tổ chức Đảng cấp trên 

Đến khi văn 

bản hết hiệu 

lực thi hành 

Lưu: VP 

Đảng ủy 

159/CTĐ Nhóm hồ sơ Đại hội Đảng, Đại hội chi bộ Vĩnh viễn  

160/CTĐ Nhóm lưu hồ sơ về thành lập/sáp nhập, 

công nhận tổ chức Đảng 

Vĩnh viễn  

161/CTĐ Nhóm hồ sơ về Chương trình, kế hoạch, 

báo cáo công tác Đảng 

Vĩnh viễn  

162/CTĐ Hồ sơ về hoạt động kiểm tra, giám sát, tổ 

chức cơ sở Đảng, Đảng viên  

20 năm  

163/CTĐ Hồ sơ về đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở 

Đảng, Đảng viên  

70 năm  

164/CTĐ Nhóm hồ sơ đảng viên 70 năm  

165/CTĐ Sổ sách Đảng (Đảng phí, ghi biên bản…) 20 năm  

14 HỒ SƠ VỀ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN   

166/CĐ Nhóm hồ sơ các văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn của tổ chức Công đoàn cấp trên 

Đến khi văn 

bản hết hiệu 

lực thi hành 

Lưu: CĐ 

trường 

167/CĐ Nhóm hồ sơ Đại hội Công đoàn Vĩnh viễn  

168/CĐ Nhóm hồ sơ về Chương trình, kế hoạch, 

báo cáo công tác Công đoàn 

Vĩnh viễn  

169/CĐ Nhóm hồ sơ tài liệu về tổ chức, nhân sự và 

các hoạt động của tổ chức công đoàn 

Vĩnh Viễn  

170/CĐ Nhóm hồ sơ Hội nghị cán bộ, viên chức, 

lao động năm học (hằng năm) 

20 năm  

15 HỒ SƠ VỀ CÔNG TÁC ĐOÀN THANH 

NIÊN 
  

171/ĐTN Nhóm hồ sơ các văn bản chỉ đạo, hướng Đến khi văn Lưu: 
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dẫn của tổ chức Đoàn cấp trên bản hết hiệu 

lực thi hành 

ĐTN 

trường 

172/ĐTN Nhóm hồ sơ Đại hội Đoàn Thanh niên Vĩnh viễn  

173/ĐTN Nhóm hồ sơ về Chương trình, kế hoạch, 

báo cáo công tác Đoàn Thanh niên 

Vĩnh viễn  

174/ĐTN Hồ sơ về tổ chức thực hiện các cuộc vận 

động lớn, thực hiện nghị quyết của Đảng, 

nhà nước, Đoàn thanh niên 

Vĩnh viễn  

175/ĐTN Nhóm lưu Tài liệu về tổ chức, nhân sự và 

các hoạt động của Đoàn Thanh niên 

20 năm  

176/ĐTN Sổ sách Đoàn (sổ đoàn, sổ thu đoàn phí, sổ 

ghi biên bản…) 

20 năm  
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