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UBND TỈNH THANH HOÁ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1102/SGDĐT-VP
V/v triển khai thực hiện Thông tư Số 
27/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 
của Bộ GD&ĐT về Quy định thời hạn 
bảo quản tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ 
của ngành Giáo dục.

  Thanh Hoá, ngày 21 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: 
   - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
    - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;
    - Giám đốc trung tâm GDNN - GDTX.

Thực hiện Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn, 
nghiệp vụ của ngành Giáo dục;

Thực hiện Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2014 của 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.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và 
Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

I. Các loại hồ sơ, tài liệu cần lưu trữ và thời hạn bảo quản trong đơn 
vị, trường học

1. Hồ sơ, tài liệu tổng hợp
TT Tên hồ sơ Thời gian bảo quản

1
Kế hoạch năm học;
Kế hoạch 6 tháng, học kỳ.

Vĩnh viễn
20 năm

2 Báo cáo tổng kết năm học Vĩnh viễn

3
Hồ sơ Thi đua, khen thưởng: Các quyết định; 
hồ sơ và báo cáo thành tích được khen thưởng.

Vĩnh viễn

2. Hồ sơ, tài liệu về Tổ chức cán bộ
TT Tên hồ sơ Thời gian bảo quản

1
Quyết định thành lập trường. Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức. 

Vĩnh viễn

2 Hồ sơ về đất đai, tài sản lớn do nhà nước cấp. Vĩnh viễn
3 Hồ sơ về nhân sự: Tuyển dụng, điều động, 

thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật, lương, 
70 năm
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phụ cấp.
4 Hồ sơ gốc của từng cán bộ. Vĩnh viễn

3. Hồ sơ, tài liệu về Tài chính
TT Tên hồ sơ Thời gian bảo quản
1 Hồ sơ xây dựng, Quy chế chi tiêu nội bộ. 20 năm

2
Kế hoạch, báo cáo công tác tài chính, kế toán: 
Dài hạn, hàng năm.

Vĩnh viễn

3
Kế hoạch, báo cáo công tác tài chính, kế toán: 
6 tháng, 9 tháng.

20 năm

4
Kế hoạch, báo cáo công tác tài chính, kế toán: 
Quý, tháng.

05 năm

5 Hồ sơ về thu, chi NSNN hàng năm của trường. Vĩnh viễn

6
Kế hoạch, báo cáo tài chính và quyết toán 
hàng năm.

Vĩnh viễn

7
Kế hoạch, báo cáo tài chính và quyết toán 
tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng.

20 năm

8 Báo cáo kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định. 20 năm

4. Hồ sơ, tài liệu về xây dựng cơ bản các công trình của trường
TT Tên hồ sơ Thời gian bảo quản
1 Công trình nhóm A và đặc biệt. Vĩnh viễn

2 Công trình nhóm B, C và sữa chữa lớn.
Theo tuổi thọ công 

trình + 10%
3 Hồ sơ sửa chữa nhỏ các công trình. 15 năm

5. Hồ sơ, tài liệu về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ

5.1. Tài liệu về giáo dục mầm non
TT Tên hồ sơ Thời gian bảo quản

1

Hồ sơ thành lập hoặc cho phép thành lập, cho 
phép hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia tách, 
giải thể trường mầm non, trường mẫu giáo, 
nhà trẻ.

Vĩnh viễn

2
Hồ sơ chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non 
bán công sang công lập, dân lập.

Vĩnh viễn

3
Hồ sơ công nhận trường mầm non đạt chuẩn 
quốc gia.

20 năm

4
Hồ sơ thành lập hội đồng trường mầm non 
công lập.

20 năm
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5
Hồ sơ thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể 
nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

20 năm

6
Hồ sơ đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với 
những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non 
chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp.

20 năm

7
Hồ sơ công nhận xã, tỉnh, huyện đạt chuẩn 
phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

10 năm

8
Hồ sơ quản lý trẻ em của cơ sở giáo dục mầm 
non; quản lý trẻ em hòa nhập; quản lý bán trú; 
quản lý chuyên môn.

5 năm

5.2. Tài liệu về giáo dục phổ thông

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

TT Tên hồ sơ Thời gian bảo quản

1

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

2
Hồ sơ công nhận trường phổ thông đạt chuẩn 
quốc gia.

20 năm

3
Hồ sơ công nhận trường tiểu học đạt mức chất 
lượng tối thiểu; thành lập hội đồng trường.

20 năm

4
Hồ sơ công nhận tỉnh, huyện, xã đạt chuẩn 
phổ cập giáo dục tiểu học, THCS.

10 năm

5 Hồ sơ cấp giấy phép dạy thêm.
5 năm sau khi giấy 
phép hết hiệu lực.

5.2.2. 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

TT Tên hồ sơ Thời gian bảo quản
1 Sổ đăng bộ. Vĩnh viễn

2
Bảng tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện của 
học sinh tiểu học.

20 năm

3 Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác của trường. 10 năm
4 Sổ khen thưởng, kỷ luật. 10 năm

5 Học bạ học sinh.
Trả học sinh khi ra 

trường, chuyển trường.
6 Hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật. Bàn giao cho cơ sở 
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giáo dục mới khi học 
sinh chuyển trường.

7 Sổ phổ cập giáo dục tiểu học. 5 năm
8 Sổ chủ nhiệm; công tác Đội. Hết khóa

5.2.3. Hồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục của trường THCS, 
trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt

TT Tên hồ sơ Thời gian bảo quản
1 Sổ đăng bộ; Sổ gọi tên và ghi điểm. Vĩnh viễn
2 Hồ sơ thi đua. 10 năm

3
Sổ nghị quyết của trường và nghị quyết của 
hội đồng trường.

10 năm

4 Học bạ học sinh.
Trả học sinh  khi ra 
trường, chuyển trường.

5 Hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật.

Bàn giao cho cơ sở 
giáo dục mới khi học 
sinh chuyển trường, 
chuyển cấp học.

6 Sổ phổ cập giáo dục; Sổ ghi đầu bài. 5 năm
7 Sổ chủ nhiệm. Hết khóa

5.2.4. Tài liệu về tuyển sinh, công nhận tốt nghiệp
TT Tên hồ sơ Thời gian bảo quản
1 Hồ sơ tuyển sinh cấp Tiểu học, THCS. Hết khóa

2

Tài liệu về xét công nhận tốt nghiệp THCS:
Quyết định công nhận tốt nghiệp, danh sách 
người học được công nhận tốt nghiệp.

Vĩnh viễn

Các tài liệu khác có liên quan đến xét công 
nhận tốt nghiệp.

02 năm

3

Tài liệu về tuyển sinh THPT:
Hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm; 
Quyết định trúng tuyển, danh sách trúng 
tuyển, điểm chuẩn tuyển sinh; 

Vĩnh viễn

Hồ sơ đăng ký dự tuyển, bài thi. Các tài liệu 
khác có liên quan đến tuyển sinh. 

Hết khóa

4 Tài liệu về thi và xét công nhận tốt nghiệp 
THPT:
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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

Bài thi, các tài liệu khác có liên quan đến thi 
và xét công nhận tốt nghiệp.

02 năm

Hồ sơ đăng ký dự thi. 01 năm

5.2.5. Tài liệu về thi học sinh giỏi, thi nghề phổ thông, cuộc thi khoa 
học kỹ thuật dành cho học sinh trung học

TT Tên hồ sơ Thời gian bảo quản

1
 

Tài liệu về thi chọn học sinh giỏi THPT: 
Danh sách thí sinh đạt giải; danh sách học 
sinh là thành viên các đội tuyển Olympic quốc 
tế và khu vực; biên bản xét duyệt kết quả thi 
và xếp giải; quyết định thành lập đội tuyển; sổ 
cấp giấy chứng nhận học sinh đoạt giải.

Vĩnh viễn

Bài thi và các tài liệu khác liên quan đến cuộc thi. 02 năm
Hồ sơ đăng ký dự thi. 01 năm

2
Hồ sơ các đoàn cán bộ, học sinh dự thi 
Olympic quốc tế và khu vực.

10 năm

3

Hồ sơ thi nghề phổ thông:
Bảng ghi tên thí sinh và kết quả thi. 10 năm
Bài thi lý thuyết, tài liệu khác liên quan. 02 năm
Hồ sơ đăng ký dự thi. 01 năm

4

Hồ sơ cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho 
học sinh trung học: 
Danh sách dự án, thí sinh đạt giải; quyết định 
thành lập đội tuyển; sổ cấp giấy chứng nhận 
học sinh đat giải; báo cáo tóm tắt dự án dự thi 
đoạt giải quốc gia.

Vĩnh viễn

Báo cáo tóm tắt dự án dự thi đạt giải cấp 
trường, huyện, tỉnh.

10 năm

Các tài liệu liên quan khác. 02 năm

5.3. Tài liệu về giáo dục thường xuyên
TT Tên hồ sơ Thời gian bảo quản
1 Sổ đăng bộ; Sổ gọi tên ghi điểm. Vĩnh viễn
2 Sổ nghị quyết, kế hoạch và chương trình hoạt 

động của trung tâm; sổ kiểm tra đánh giá giáo 
10 năm
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viên về công tác chuyên môn; sổ thi đua.
3 Sổ ghi đầu bài. 05 năm
4 Sổ chủ nhiệm. Hết khóa

5.4. Hồ sơ, tài liệu về kiểm định chất lượng giáo dục
TT Tên hồ sơ Thời gian bảo quản

1
Hồ sơ thẩm định kết quả đánh giá chất lượng 
giáo dục và cấp giấy chứng nhận kiểm định 
chất lượng giáo dục.

20 năm

5.5.  Hồ sơ về công tác học sinh, sinh viên
TT Tên hồ sơ Thời gian bảo quản

1
Báo cáo đánh giá, tổng hợp tình hình đạo đức, 
lối sống của HSSV từng thời kỳ và năm học.

Vĩnh viễn

2
Hồ sơ khen thưởng và công nhận các danh 
hiệu đối với học sinh.

20 năm

3

Hồ sơ kỷ luật học sinh: 
Buộc thôi học. Vĩnh viễn
Đình chỉ học tập có thời hạn. 20 năm
Cảnh cáo. 15 năm
Khiển trách. 10 năm

4 Hồ sơ khác liên quan về công tác HSSV. 10 năm

5

Hồ sơ Hội khỏe Phù Đổng, các giải thi đấu 
TDTT, văn nghệ trong HSSV: 
Danh sách thí sinh đoạt giải, sổ cấp giấy 
chứng nhận học sinh đoạt giải.

Vĩnh viễn

Hồ sơ liên quan khác. 02 năm

5.6.  Hồ sơ về công tác  nhà giáo, CBQL trường học
 TT Tên hồ sơ Thời gian bảo quản

1 Hồ sơ thi CBQL, giáo viên dạy giỏi các cấp. Vĩnh viễn

2
Hồ sơ của cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu 
NGƯT, NGND. 

20 năm

3 Hồ sơ thi thăng hạng cho nhà giáo. 20 năm
4 SKKN đạt giải. 10 năm

5.7.  Hồ sơ về CSVC-TB trường học
TT Tên hồ sơ Thời gian bảo quản

1
Hồ sơ xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 
5 năm, hàng năm về CSVC-TB trường học.

Vĩnh viễn
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2
Hồ sơ kiểm tra và công nhận thư viện trường 
học đạt chuẩn.

20 năm

3 Hồ sơ quản lý thư viện. 05 năm

6. Hồ sơ, tài liệu về Hành chính - Quản trị trường học
TT Tên hồ sơ Thời gian bảo quản
1 Hồ sơ hội nghị công chức, viên chức. 20 năm

2
Hồ sơ tổ chức thực hiện nếp sống văn hóa 
công sở.

10 năm

3
Hồ sơ về công tác quốc phòng toàn dân, dân 
quân tự vệ.

10 năm

4 Hồ sơ về phòng chống cháy, nổ, thiên tai. 10 năm
5 Hồ sơ về công tác bảo vệ trụ sở trường học. 10 năm
6 Hồ sơ công tác y tế đơn vị. 10 năm

7. Hồ sơ, tài liệu về hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong 
nhà trường

TT Tên hồ sơ Thời gian bảo quản
1 Hồ sơ Đại hội. Vĩnh viễn
2 Hồ sơ về thành lập, sáp nhập, công nhận tổ chức. Vĩnh viễn

3
Hồ sơ đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, 
Đảng viên. Hồ sơ đảng viên, kết nạp, khen 
thưởng, kỷ luật đảng viên.

70 năm

4 Hồ sơ về hoạt động kiểm tra, giám sát. 20 năm

5
Sổ sách (đăng ký đảng viên, Đảng phí, ghi 
biên bản).

20 năm

6
Hồ sơ về tiếp nhận, bàn giao công tác Đảng, 
công tác Đoàn.

10 năm

II. Công tác quản lý hồ sơ, tài liêu
Bảy (07) nhóm hồ sơ, tài liệu trên các đơn vị trường học phải được phân 

loại, lưu giữ hàng năm và phải được sắp xếp một cách khoa học, an toàn, tiện lợi.
Từ năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành kiểm tra việc 

thực hiện công tác lưu trữ tại các đơn vị trường học trong tỉnh theo các nội dung trên.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm 

túc hướng dẫn trên./.

Nơi nhận:                                                                                       
- Như kính gửi;
- BGĐ Sở (báo cáo);
- Trưởng các phòng Sở (chỉ đạo);

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
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- Lưu VT.

Phạm Thị Hằng


