Cách ây 71 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.
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, ngày 17 tháng 9 nm 2007, Th tng Chính ph ã ban hành Quyt nh s 1229/Q-TTg v
ngày truyn thng ca ngành Lu tr Vit Nam, trong ó quyt nh: "Ngày 03 tháng 01 hàng nm là ngày
truyn thng ca ngành Lu tr Vit Nam - ly tên là"Ngày Lu tr Vit Nam" vi mc ích: Giáo dc truyn thng ca
ngành Lu tr Vit Nam, nâng cao nhn thc, tinh thn trách nhim ca nhng ngi làm công tác lu tr và ca
toàn xã hi trong vic bo v, phát huy giá tr ca tài liu lu tr, phc v cho s nghip xây dng và bo v T quc; ng
viên phong trào thi ua lao ng, nâng cao ý thc k lut và o c ngh nghip ca cán b, công chc, viên chc
trong ngành Lu tr; Biu dng, khen thng kp thi i vi cá nhân và tp th có thành tích xut sc trong vic bo v
và phát huy giá tr ca tài liu lu tr".

i vi qun Liên Chiu khi thành lp t nm 1997 n nay, công tác lu tr ã và ang dn i vào n np và có nhiu
chuyn bin tích cc nh: t chc b máy qun lý nhà nc v công tác lu tr ang tng bc c kin toàn; ã xây dng v c
bn các th ch liên quan n công tác lu tr; Công tác ào to bi dng i ng cán b làm công tác lu tr ngày
càng c quan tâm và cng c; Tng bc ng dng công ngh thông tin vào công tác lu tr...
Tuy nhiên, công tác lu tr ca qun cng ang phi i din vi nhiu khó khn, thách thc, trong ó ni lên ba khó
khn, thách thc c bn ó là: tình trng kho lu tr qun và ca các c quan n v hin nay cha áp ng c tiêu chun
theo quy nh, do ó gây khó khn trong vic thu thp nhng tài liu có giá tr lch s; Lng tài liu tn ng, tích ng
ti các c quan, n v thuc ngun np lu vào lu tr hin hành còn nhiu, òi hi mt ngun kinh phí không nh
trong công tác chnh lý; Công tác lp h s công vic và giao np h s vào lu tr c quan nhiu c quan, n v
còn gp rt nhiu khó khn. Chính vì vy, trong nm 2017, có th xem vic tp trung gii quyt ba khó khn trên
ti tt c các c quan, n v chính là bc c bn t c nhng bc tin toàn din i vi công tác lu tr qun trong nhng nm
sp n.
Và nhân ngày k nim truyn thng ngành Lu tr Vit Nam nm 2017, Cc trng Cc Vn th và Lu tr Nhà nc
cng ã gi n li chúc sc khe, thành công và chúc "Toàn th cán b, công chc, viên chc làm công tác lu tr
trong c nc hãy phn u vt mi khó khn, tip ni truyn thng ca các th h i trc, hoàn thành s mnh chính tr ca
Ngành Lu tr, bo v và phát huy giá tr tài liu lu tr quc gia, góp phn phc v s nghip công nghip hóa, hin i
hóa t nc và s nghip xây dng và bo v T quc Vit Nam XHCN, xng áng vi nim tin, s quan tâm mà ng,
Nhà nc và nhân dân ã dành cho".
Hi vng, cùng vi s phn u ca tt c các cp, các ngành, trong nm 2017, 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 thành ph.
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