
DANH MỤC TÀI  LIỆU 

Phục vụ thi tuyển công chức năm 2015 

(Phần nghiệp vụ chuyên ngành) 

 

STT Tên tài liệu Ghi chú 

1 Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13  

2 Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội, Giáo trình Lưu trữ, 

Nxb GTVT, 2009 

Tra trên mạng 

3 Dương Văn Khảm (2011), Từ điển giải thích nghiệp vụ 

văn thư, lưu trữ Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia 

Tra trên mạng 

4 Từ điển Thuật ngữ lưu trữ Việt Nam, 1999 Tra trên mạng 

5 Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước (2009), Quyết định 128-

QĐ/CVTLTNN ngày 01 tháng 6 năm 2009 ban hành 

“Quy trình chỉnh lý tài liệu giấy” theo TCVN ISO 9001-

2000; 

Tra trên mạng 

6 Chính phủ (2013), Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 

tháng 01 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Lưu trữ; 

 

7 Bộ Nội vụ (2013), Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 

16 tháng 4 năm 2013 hướng dẫn xây dựng quy chế công 

tác văn thư lưu trữ của các cơ quan, tổ chức; 

 

8 Bộ Nội vụ (2011), Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 

03 tháng 6 năm 2011 quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, 

tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ 

quan, tổ chức; 

 

9 Bộ Khoa học và Công nghệ (2012), Quyết định số 

1687/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 7 năm 2012 về việc 

công bố các tiêu chuẩn quốc gia về bìa hồ sơ lưu trữ, hộp 

bảo quản tài liệu lưu trữ và giá bảo quản tài liệu lưu trữ 

 

10 Quy định số 270-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng (Khóa XI) ngày 06 tháng 12 năm 2014 quy định về 

Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam 

 

11 VPTW Đảng (2010), Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công 

tác văn phòng cấp ủy 

Tự tìm tài 

liệu 

12 Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (2012) Tuyển tập văn 

bản quy phạm Pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ về công 

tác văn thư, lưu trữ hiện hành. NXB Văn hóa – Thông tin 

Tự tìm tài 

liệu 

13 Sở Giáo dục và Đào tạo (2006) Giáo trình Nghiệp vụ lưu 

trữ cơ bản, Nxb Hà Nội 

Tra trên mạng 

14 Điều lệ Đảng CSVN (Khóa XI), Nxb CTQG, HN, 2011 Tra trên mạng 

15 Hướng dẫn số 02-HD/VPTW của Văn phòng Trung ương 

Đảng ngày 25/4/2011 về thực hiện “Bảng thời hạn bảo 

quản mẫu những tài liệu chủ yếu hình thành trong hoạt 

động của các cơ quan, tổ chức đảng ở Trung ương 

Tra trên mạng 



16 Công văn số 157, 158, 159, 160, 161-CV/CLT ngày 

06/3/2008 của Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng 

về việc ban hành mẫu khung phân loại tài liệu các tổ 

chức chính trị - xã hội 

 

17 Hướng dẫn số 38-HD/VPTW của Văn phòng Trung ương 

Đảng ngày 23/9/2014 về thống kê công tác văn thư, lưu 

trữ và tài liệu lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức đảng và 

tổ chức chính trị - xã hội 

 

18 Điều lệ Mặt trận Tổ quốc VN (Khóa XIII), HN, 2014 Tra trên mạng 

19 Điều lệ Công đoàn VN (Khóa XI), HN, 2014 Tra trên mạng 

20 Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM (Khóa X), HN, 

2012 

Tra trên mạng 

21 Điều lệ Hội Phụ nữ VN (Khóa XI), HN, 2012 Tra trên mạng 

22 Điều lệ Hội Nông dân VN (Khóa VI), HN, 2013 Tra trên mạng 

23 Điều lệ Hội Cựu chiến binh VN (Khóa V), HN, 2013 Tra trên mạng 

 


