
 

 

BỘ NỘI VỤ 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

Số:       /2022/TT-BNV Hà Nội, ngày     tháng     năm 2022 
 

 

THÔNG TƯ 

Quy định thời hạn bảo quản tài liệu  

 

 

Căn cứ khoản 4 Điều 17 Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

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

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; 

Căn cứ Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Nội vụ;  

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;  

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định thời hạn bảo quản tài liệu. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

1. Thông tư này quy định về thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong 

hoạt động của cơ quan, tổ chức. 

2. Thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ thực hiện theo quy 

định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ 

quan, tổ chức). 

Điều 3. Thời hạn bảo quản tài liệu  

1. Thời hạn bảo quản tài liệu là khoảng thời gian cần thiết để lưu giữ hồ sơ, 

tài liệu tính từ năm công việc kết thúc.  

2. Thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ 

chức thực hiện theo quy định tại Phụ lục I Thông tư này. 

3. Thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động đặc thù của Hội 

đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thực hiện theo quy định tại Phụ lục II Thông 

tư này. 
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4. Đối với tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức chưa 

được quy định tại Thông tư này, các cơ quan, tổ chức căn cứ thời hạn bảo quản 

của tài liệu tương ứng để xác định. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2023. 

2. Bãi bỏ 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. 

3. Bãi bỏ Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 10 năm 2011 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt 

động của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, người đứng đầu các cơ quan, tổ 

chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ 

để được hướng dẫn hoặc xem xét, giải quyết./.  

 

Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Cơ quan Trung ương của các tổ chức CT-XH; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị 

thuộc và trực thuộc Bộ; 

- Công báo; Cổng thông tin điện tử  Chính phủ; Cổng 

thông tin điện tử BNV; 

- Lưu: VT, Cục VTLTNN. 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thanh Trà 
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