Theo quy nh ti Pháp lnh Lu tr Quc gia, lu tr lch s c t chc cp huyn và hu ht các
qun, huyn ã thc hin nhim v lu tr lch s. Tuy nhiên, theo quy nh ti Lut Lu tr (có hiu lc t
ngày 01/7/2012) thì lu tr lch s c t chc 02 cp là cp Trung ng và cp tnh, không c t chc
cp huyn. Vì th, vic qun lý tài liu lu tr ã giao np vào lch s cp huyn trc ngày 01/7/2012
là vn c t ra t sau khi Lut Lu tr có hiu lc.
gii quyt vn này, n ngày 20 tháng 11 nm 2014, ti Thông t s 16/2014/TT-BNV
hng dn giao, nhn tài liu lu tr vào Lu tr lch s các cp, B Ni v ã quy nh: i vi các qun,
huyn, th xã, thành ph thuc tnh ã t chc Lu tr lch s trc khi Lut Lu tr có hiu lc thi hành thì
s xem xét, la chn nhng h s, tài liu có giá tr bo qun vnh vin ca tng phông tài liu giao
np vào Lu tr lch s cp tnh; nhng h s, tài liu bo qun có thi hn s tip tc c bo qun ti Kho lu
tr cp huyn do Phòng Ni v trc tip qun lý và lu tr cho n khi ht thi hn bo qun; nhng h s, tài
liu ã ht giá tr hoc ht thi hn bo qun s c xem xét, làm th tc tiêu hy theo quy nh.

Cp huyn s tip tc b trí kho và nhân lc qun lý, lu tr tài liu lu tr lch s trc ó
Nh vy, theo quy nh ti Lut Lu tr, t ngày 01/7/2012 s không t chc lu tr lch s cp huyn
nhm mc ích tp trung ngun lc cho vic hin i hóa, phát trin s nghip lu tr, nhm áp ng yêu
cu tinh gn b máy, gim cp trung gian, góp phn thc hin ci cách hành chính. Nhng theo
quy nh ti Thông t s 16/2014/TT-BNV thì "vô hình trung" lu tr lch s cp huyn vn c t chc,
ch khác là trc kia kho lu tr cp huyn qun lý c tài liu có giá tr bo qun vnh vin và tài liu bo
qun có thi hn thì nay ch qun lý và lu tr tài liu bo qun có thi hn. Trong ó, có nhiu h s,
tài liu c xác nh thi hn bo qun 70 nm, có ngha là cp huyn vn phi b trí kho, b trí nhân s
tip tc qun lý h s, tài liu ã np vào lu tr lch s cp huyn trc ó cho n khi mt s tài liu 70 nm.
Và quy nh này ti Thông t s 16/2014/TT-BNV có phù hp vi thc t, phù hp vi tinh thn
chung ca Lut Lu tr hay không, vn là câu hi c nhiu ngi t ra nhng cha có li gii áp phù
hp. Hy vng, trong thi gian n, khi trin khai quy nh này trong thc t (Thông t s
16/2014/TT-BNV có hiu lc t ngày 01/02/2015) các a phng s tìm ra bin pháp hoc tham
mu c quan cp trên quy nh vic qun lý tài liu lu tr lch s cp huyn không thuc ngun np lu
vào lu tr cp tnh phù hp vi thc t nhng không tinh thn chung ca Lut Lu tr./.
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