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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ
__________

Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia năm 2001 và các văn bản quy phạm
pháp luật về lưu trữ ban hành đã tạo cơ sở pháp lý đưa hoạt động lưu trữ
đi vào nề nếp; tổ chức lưu trữ và hệ thống kho lưu trữ từng bước được
củng cố; tài liệu lưu trữ được bảo vệ, bảo quản an toàn và đáp ứng ngày
càng tốt hơn công tác của các cơ quan, tổ chức, cũng như yêu cầu khai
thác sử dụng của xã hội.
Tuy nhiên, một số cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa nhận thức đầy đủ
tầm quan trọng của công tác lưu trữ và giá trị của tài liệu lưu trữ; việc
chấp hành các quy định về lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ chưa
nghiêm; việc xây dựng, bố trí kho tàng để bảo vệ, bảo quản an toàn tài
liệu và đầu tư kinh phí để phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu,
ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác lưu trữ còn nhiều hạn chế;
công tác quản lý, khai thác giá trị tài liệu lưu trữ chưa được phát huy
đầy đủ để phục vụ có hiệu quả hoạt động thực tiễn và nghiên cứu lịch
sử.
Để thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật về lưu trữ và sớm khắc phục
tồn tại hạn chế nêu trên nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu “Bảo vệ và
phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ” đề ra trong Báo cáo chính trị của
Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội X của Đảng, Thủ tướng Chính
phủ chỉ thị:
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:
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a) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lưu trữ để nâng
cao hơn nữa nhận thức về công tác này;
b) Bố trí đủ kho tàng để bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ. Đến năm
2010, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có kho lưu trữ
chuyên dụng; tiến tới các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cũng
phải có kho chuyên dụng; các xã, phường, thị trấn phải bố trí diện tích
thoả đáng trong trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân để tập trung bảo
quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ có giá trị của địa phương mình. Kho lưu trữ
phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ;
c) Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu
trữ hiện hành và lưu trữ lịch sử. Đến năm 2010, các ngành, các cấp phải
giải quyết xong cơ bản tình trạng tài liệu hiện đang còn tồn đọng trong
kho lưu trữ chưa được phân loại, lập hồ sơ, xác định giá trị tài liệu,
thống kê và lập cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, tra tìm tài liệu lưu trữ;
d) Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công
tác văn thư, lưu trữ; kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí đủ biên chế làm
lưu trữ theo đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ; bảo đảm kinh phí cho hoạt động
lưu trữ;
đ) Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo thống kê về văn thư, lưu
trữ; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện những nhiệm vụ trên về
Bộ Nội vụ.
2. Bộ Nội vụ có trách nhiệm:
a) Tiếp tục nghiên cứu đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về lưu
trữ; trước mắt xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành Luật Lưu
trữ và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường phổ biến, thanh tra,
kiểm tra việc thi hành pháp luật về lưu trữ tại các cơ quan trung ương và
địa phương.
b) Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trong phạm vi trách nhiệm của
mình:
- Thực hiện nghiêm túc việc thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ có ý
nghĩa quốc gia, nhất là tài liệu lưu trữ quý, hiếm;
- Nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào việc
bảo vệ, bảo quản an toàn, bảo hiểm và quản lý, khai thác tài liệu lưu trữ;
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- Bố trí diện tích thích đáng để thường xuyên tổ chức triển lãm,
trưng bày tài liệu lưu trữ;
- Tổ chức giải mật theo quy định, chủ động công bố giới thiệu và
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ
được nhanh chóng và có hiệu quả.
c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
hướng dẫn các cấp, các ngành lập dự toán kinh phí hàng năm theo Luật
Ngân sách nhà nước bảo đảm điều kiện cho các cơ quan, tổ chức thực
hiện tốt các quy định về công tác lưu trữ.
3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.
Bộ Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị và hàng năm
báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.
Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công
báo./.
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Đã ký

Nguyễn Sinh Hùng
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