ỦY BAN NHÂN DÂN		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỈNH VĨNH LONG  		    	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  -------------------------             	   	-------------------------------------------
Số:08 /2000/CT.UBT    		TX Vĩnh Long, ngày  05   tháng 05   năm 2000
CHỈ THỊ 
V/v: cử cán bộ đi đào tạo trung học lưu trữ

	Trong thời gian qua công tác văn thư lưu trữ ngày càng được các ngành, các cấp quan tâm, một số đơn vị đã sắp xếp tài liệu lưu trữ đúng theo quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, việc quản lý, bảo quản, bảo vệ an toàn đối với tài liệu lưu trữ quốc gia ở các cơ quan đơn vị, phần lớn chưa đúng quy định hiện hành của Nhà nước; tài liệu còn bó gói, tích đống, bị mụt nát, thậm chí có nơi đem tiêu hủy tài liệu tuỳ tiện. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do lãnh đạo cơ quan chưa thấy hết tầm quan trọng của công tác lưu trữ, chưa nắm vững các quy định của Nhà nước về lưu trữ, chưa bố trí cán bộ thực hiện công tác lưu trữ. Cán bộ làm công tác biên tập văn bản và cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ không được đào tạo qua trường lớp, không nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, nên việc biên tập, chỉnh lý, sắp xếp, bảo quản cũng như khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ chưa đúng quy định và hiệu quả chưa cao.
	Để sớm khắc phục tình trạng trên, từng bước củng cố hệ thống tổ chức về công tác Văn thư lưu trữ trong toàn tỉnh và thực hiện tốt Pháp lệnh bảo vệ tài liệu lưu trữ quốc gia và các văn bản hướng dẫn của Cục Lưu trữ Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị :

	1/. Thủ trưởng các Sở, Ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:
- Nhanh chóng bố trí cán bộ làm công tác lưu trữ ( đối với đơn vị có khối lượng tài liệu ít, thì bố trí cán bộ làm công tác lưu trữ kiêm văn thư ), nếu người được giao nhiệm vụ lưu trữ chưa qua đào tạo thì phải cử đi đào tạo theo thư chiêu sinh của tỉnh.
	- Chấn chỉnh công tác Văn thư lưu trữ tại địa phương, đơn vị, đảm bảo công tác Văn thư lưu trữ được thực hiện đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

	2/. Kinh phí đào tạo do cơ quan cử cán bộ đi học chịu trách nhiệm chi. Trước mắt Ban tổ chức Chính quyền tỉnh cùng Văn phòng UBND tỉnh xác định các đơn vị thuộc nguồn nộp hồ sơ lưu trữ cho Trung tâm Lưu trữ tỉnh để cử cán bộ đi đào tạo Trung học Lưu trữ trong năm 2000.

	3/. Giao Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh và Trường Chính trị tỉnh liên kết với Trường Trung học Lưu trữ và Nghiệp vụ văn phòng II thông báo chiêu sinh và  mở lớp trong năm 2000./.
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