Cách ây 70 nm, ngày 03 tháng 01 nm 1946, Ch tch H Chí Minh, Ch tch Chính ph
lâm thi nc Vit Nam dân ch Cng hòa ã ký Thông t s 1CP/VP gi các ông B trng trong ó
nêu rõ: "Xét rng mt vài công s ã t tin hy b hay bán các công vn và h s c. Hành ng y có
tính cách phá hoi, vì s làm mt nhng tài liu có giá tr c bit v phng din kin thit quc gia. Vy
yêu cu các ông B trng ban ch th cho nhân viên các s phi gìn gi tt c các công vn, tài liu
và cm không c hy nhng công vn, tài liu y nu không có lnh trên rõ rt cho phép hy b. Xin
nhc rng nhng h s hoc công vn không cn dùng sau này s phi gi v nhng s lu tr công vn
thuc B quc gia Giáo dc tàng tr. Nhng viên chc không tuân lnh này s b nghiêm tr". Thông
t này chính là mt trong nhng vn bn u tiên ca Nhà nc ta v công tác lu tr, t nn móng quan
trng cho ngành Lu tr Vit Nam.

/c Võ Công Chánh, TUV, Giám c S Ni v thành ph tha y quyn ca Ch tch UBND thành ph trao
Bng khen cho các tp th ã có thành tích v công tác vn th, lu tr t nm 2005-2015

Vi ý ngha to ln và tm quan trng ca công tác lu tr i vi xã hi và s nghip xây dng, bo v T
quc Vit Nam xã hi ch ngha, sáng ngày 28 tháng 12 nm 2015, S Ni v thành ph à Nng
long trng t chc L k nim 70 nm ngày truyn thng ngành lu tr Vit Nam. Trong bui L k nim
này, UBND qun Liên Chiu và /c Ông Vn Dng, QUV, Nguyên Chánh Vn phòng qun Liên
Chiu c tng Bng khen n v và cá nhân có thành tích xut sc trong công tác vn th, lu tr t nm
2005-2015.

/c Võ Công Chánh, TUV, Giám c S Ni v thành ph tha y quyn ca Ch tch UBND thành ph trao Bng khen cho các
cá nhân ã có thành tích v công tác vn th, lu tr t nm 2005-2015

Hi vng, cùng vi s phn u ca tt c các c quan, n v trong nm 2016, công tác lu tr qun s gt
hái c nhiu thành công, góp phn vào s phát trin kinh t - xã hi nói chung ca qun và thành
ph.
Thy Tiên - Phòng Ni v qun Liên Chiu.

