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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC  
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I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

1 

Phục vụ việc sử 

dụng tài liệu của 

độc giả tại Phòng 

đọc 

- Thời hạn phê duyệt và 

cung cấp tài liệu thuộc diện 

sử dụng rộng rãi chậm nhất 

là 01 ngày làm việc, kể từ 

ngày tiếp nhận Phiếu yêu 

cầu.  

- Thời hạn phê duyệt và 

cung cấp tài liệu thuộc diện 

hạn chế sử dụng, tài liệu 

đặc biệt quý, hiếm, chậm 

nhất là 04 ngày làm việc, 

kể từ ngày tiếp nhận Phiếu 

yêu cầu. 

Trung tâm 

Lưu trữ tỉnh 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

275/2016/TT-BTC 

 

- Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011. 

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 

03/01/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Lưu trữ;  

- Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 

01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định về việc sử dụng tài liệu tại 

phòng đọc của các lưu trữ lịch sử;  

- Thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng 

tài liệu lưu trữ. 



2 

 

2 

Thủ tục cấp bản 

sao và chứng thực 

tài liệu lưu trữ 

- Thời hạn phê duyệt, cấp 

bản sao và chứng thực tài 

liệu thuộc diện sử dụng 

rộng rãi chậm nhất là 01 

ngày làm việc, kể từ ngày 

tiếp nhận phiếu yêu cầu. 

- Thời hạn phê duyệt cấp 

bản sao, chứng thực tài liệu 

thuộc diện hạn chế sử 

dụng, tài liệu đặc biệt quý, 

hiếm chậm nhất là 04 ngày 

làm việc, kể từ ngày tiếp 

nhận Phiếu yêu cầu.  

Trung tâm 

Lưu trữ tỉnh 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

275/2016/TT-BTC 

- Luật Lưu trữ năm 2011. 

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP;  

- Thông tư số 10/2014/TT-BNV;  

- Thông tư số 275/2016/TT-BTC. 

3 

Thủ tục cấp, cấp lại 

chứng chỉ hành 

nghề lưu trữ 

15 ngày làm việc  

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

Xúc tiến đầu 

tư và hỗ trợ 

doanh nghiệp 

tỉnh 

Không 

- Luật Lưu trữ  năm 2011. 

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP;  

- Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 

01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

hướng dẫn về quản lý chứng chỉ hành 

nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ; 

- Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 

14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 

01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

hướng dẫn về quản lý chứng chỉ hành 

nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu 

trữ. 



3 

 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

 

STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính  Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ 

1 2.001540.000.00.00.H40 
Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của 

chứng chỉ hành nghề lưu trữ 
Thông tư số 02/2020/TT-BNV 
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