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MỞ ĐẦU 

 

1. Lí do chọn đề tài  

Ngay từ những ngày đầu nước nhà giành được độc lập, Hồ Chí Minh - 

Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký 

Thông đạt số 1C/VP ngày 03/01/1946 về công tác công văn, giấy tờ, trong 

đó Người đã chỉ rõ “tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt về phương diện kiến 

thiết quốc gia".  

Tài liệu lưu trữ (TLLT) chứa đựng những thông tin phong phú, có độ 

tin cậy cao, phản ánh một cách toàn diện, trung thực mọi mặt của đời sống xã 

hội. Sử dụng TLLT chính là kế thừa và phát huy kho tàng lý luận, kinh 

nghiệm thực tiễn của dân tộc Việt Nam đã được tích lũy qua nhiều thế hệ để 

phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Như chúng ta đều biết, những thông tin chứa đựng trong các tài liệu lưu 

trữ thường có độ tin cậy, chính xác cao. Bởi vì, thứ nhất, tài liệu lưu trữ phải 

là bản chính, bản gốc hoặc là bản sao thay thế có giá trị như bản chính, bản 

gốc. Thứ hai, TLLT phản ánh trực tiếp mọi mặt hoạt động của các cơ quan, tổ 

chức hoặc cá nhân tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực khác nhau của đời sống 

xã hội. Thứ ba, những thông tin có trong TLLT là những thông tin quá khứ 

liên quan đến các sự kiện, hiện tượng tự nhiên và xã hội, các cá nhân đã diễn 

ra và tồn tại trong lịch sử, không thể thay đổi, sửa chữa hay xuyên tạc được. 

Những TLLT này tùy thuộc vào quyền sở hữu được Nhà nước, các tổ chức xã 

hội hay dòng họ, gia đình, cá nhân bảo quản hết sức cẩn thận, chặt chẽ. Tuy 

nhiên, TLLT chỉ thật sự phát huy giá trị khi được khai thác sử dụng để phục 

vụ các mặt hoạt động khác nhau của đời sống xã hội, lợi ích chính đáng của 

mỗi người một cách triệt để và có hiệu quả.  

Chính vì vậy, làm tốt việc phát huy giá trị TLLT sẽ là cầu nối giữa các 

lưu trữ với xã hội, với nhân dân và tăng cường vai trò của các lưu trữ trong xã 
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hội; là động lực mạnh mẽ thúc đẩy các công tác nghiệp vụ lưu trữ phát triển; 

mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội, cho các kho lưu trữ tạo nên nguồn động 

viên cả về vật chất lẫn tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động.  

Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, việc phát huy giá trị của 

TLLT đã được quan tâm, chú trọng và khẳng định trong nhiều văn bản của 

Đảng và Nhà nước ta. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12/1986) của 

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội mở đầu cho thời kỳ đổi mới, lần đầu tiên 

Đảng ta chính thức giao nhiệm vụ cho các ngành, các cấp phải: “Tổ chức tốt 

công tác lưu trữ, bảo quản an toàn và sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ 

quốc gia”. Trong Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thức X 

(2006), Đảng đã xác định nhiệm vụ của ngành lưu trữ là: “Bảo vệ và phát huy 

giá trị của tài liệu lưu trữ”. Để thực hiện chủ trương trên, ngày 02/03/2007, 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/2007/CT-TTG về việc tăng 

cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. Đặc biệt, ngày 11/11/2011, 

Quốc hội thông qua Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13, trong đó khẳng định rất 

rõ, tài liệu lưu trữ là “tài liệu có giá trị phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên 

cứu khoa học, lịch sử được lựa chọn để lưu trữ” và nhiệm vụ của công tác 

lưu trữ đã được ngành lưu trữ xác định là tổ chức khoa học, bảo quản an toàn 

tài liệu thuôc phông lưu trữ quốc gia Việt Nam và khai thác, sử dụng có hiệu 

quả nguồn thông tin tài liệu lưu trữ phục vụ cho các mục đích xây dựng và 

phát triển đất nước. Vấn đề này, cũng đã được khẳng định tại Quyết định số 

579/QĐ-BNV ngày 27/6/2012 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Quy hoạch 

ngành Văn thư, Lưu trữ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, theo đó, mục 

tiêu tổng quát của ngành là: “ Quản lý thống nhất công tác văn thư, lưu trữ 

trên phạm vi cả nước; bảo quản an toàn và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ có 

hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, so với nhu cầu của xã hội thì tiềm 

năng thông tin chứa đựng trong TLLT thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch 
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sử nói chung và Trung tâm Lưu trữ lịch sử (TTLTLS) thành phố Hà Nội nói 

riêng vẫn chưa được khai thác và sử dụng triệt để; đối tượng khai thác còn 

hạn hẹp, các hình thức phát huy giá trị tài liệu chưa được đổi mới. Trong 

những năm qua, TTLTLS thành phố Hà Nội mới chỉ thực hiện được một số 

hoạt động tổ chức sử dụng mang tính truyền thống có quy mô và phạm vi nhỏ 

như: Sử dụng tài liệu tại phòng đọc; cấp bản sao tài liệu lưu trữ, chứng thực 

lưu trữ; giới thiệu tài liệu lưu trữ trên phương tiện thông tin đại chúng, trang 

thông tin điện tử; trưng bày, triển lãm TLLT; … 

Là một chuyên viên đang công tác tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành 

phố Hà Nội, tôi nhận thức rằng phát huy giá trị TLLT là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm, một vấn đề đang được quan tâm tại TTLTLS thành phố 

Hà Nội. Tôi mong muốn thông qua luận văn của mình, có thể bổ sung thêm 

kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ đồng thời đóng góp một số  ý kiến để góp 

phần phát huy giá trị TLLT tại TTLTLS thành phố Hà Nội.  

Chính vì l ý do trên, tôi đã tiến hành khảo sát thực trạng và đánh giá tình 

hình thực tế việc phát huy giá trị TLLT tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc 

Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hà Nội và chọn đề tài “Giải pháp phát 

huy giá trị tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố Hà 

Nội” làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của mình.  

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài  

Đề tài hướng tới giải quyết các mục tiêu chính sau: 

- Khảo sát, đánh giá và chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục của 

TTLTLS thành phố Hà Nội trong việc phát huy giá trị TLLT. 

- Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc phát huy 

giá trị TLLT hiện đang được bảo quản tại TTLTLS thành phố Hà Nội. 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, Luận văn tập trung đặt ra và giải 

quyết những nhiệm vụ sau: 



 8 

- Hệ thống và phân tích một số vấn đề lý luận và pháp lý về phát huy 

giá trị TLLT. 

- Giới thiệu tổng quan về TTLTLS thành phố Hà Nội. 

- Khảo sát thực trạng và đánh giá việc phát huy giá trị TLLT của 

TTLTLS thành phố Hà Nội. 

- Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp phát huy giá trị TLLT của 

TTLTLS thành phố Hà Nội. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

* Đối tượng nghiên cứu của đề tài 

Các giải pháp phát huy giá trị TLLT tại TTLTLT thành phố Hà Nội. 

 * Phạm vi nghiên cứu của đề tài  

            - Nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu các hình thức, biện pháp phát 

huy giá trị TLLT của TTLTLS thành phố Hà Nội. 

            - Thời gian: Ngày 14/9/2015, TTLTLS thuộc Chi cục Văn thư - Lưu 

trữ thành phố Hà Nội được thành lập trên cơ sở tách, chuyển chức năng, 

nhiệm vụ của 03 phòng: Thu thập-chỉnh lý tài liệu, Bảo quản hồ sơ TLLT, Tổ 

chức sử dụng TLLT từ Chi cục Văn thư - Lưu trữ. Vì vậy, tác giả tiến hành 

khảo sát hoạt động phát huy giá trị TLLT tại TTLTLS thành phố Hà Nội từ 

năm 2016 đến năm 2018. 

           - Không gian: các tài liệu lưu trữ hiện đang được bảo quản tại Kho Lưu 

trữ lịch sử thành phố Hà Nội do TTLTLS thành phố Hà Nội quản lý. 

5. Lịch sử nghiên cứu vấn đề của đề tài 

 Trong nhiều năm qua, phát huy giá trị TLLT đã được các nhà nghiên 

cứu khoa học, quản lý trong ngành lưu trữ quan tâm. Hiện nay, tại Việt Nam 

có rất nhiều công trình nghiên cứu về lĩnh vực này như các giáo trình về công 

tác lưu trữ, rất nhiều bài viết được đăng trên các báo, tạp chí chuyên ngành, 

các luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, .... 
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            Cuốn giáo trình: "Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ" do tập thể các 

tác giả Đào Xuân Chúc, Nguyễn Văn Hàm, Vương Đình Quyền, Nguyễn Văn 

Thâm biên soạn do Nhà xuất bản Đại học và giáo dục chuyên nghiệp ấn hành 

năm 1990. Giáo trình đã trình bày một cách khái quát về các hình thức tổ 

chức khai thác, sử dụng tài liệu trong toàn bộ quy trình lưu trữ tài liệu. Giáo 

trình: “Nghiệp vụ lưu trữ cơ bản” do PGS.TS. Vũ Thị Phụng chủ biên, nhà 

xuất bản Hà Nội, năm 2006. Trong các giáo trình trên đều có một phần hoặc 

một chương nói về công tác tổ chức khai thác sử dụng TLLT. 

  Ngoài ra, vấn đề này cũng được tác giả GL - Belop, Aloginnốpva, 

K.ph Michiep và IP.Prôcôpencô trình bày khá chi tiết trong cuốn “Lý luận và 

thực tiễn công tác lưu trữ ở Liên Xô” (1958) dịch ra tiếng Việt năm 1968. 

Trong cuốn giáo trình này chủ yếu là những khái niệm, hướng dẫn nghiệp vụ. 

   Bên cạnh đó, trên tạp chí chuyên ngành cũng có một số bài viết 

nghiên cứu, trao đổi có liên quan đến vấn đề này. Một số bài viết đăng trên 

tạp chí Văn thư - Lưu trữ Việt Nam đề cập đến tổ chức khai thác sử dụng 

TLLT như: “Một số suy nghĩ về vấn đề tổ chức khai thác và sử dụng tài liệu 

lưu trữ ở nước ta”của tác giả Vũ Thị Phụng, tạp chí Lưu trữ Việt Nam số 

2/1990; “Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ trong sự nghiệp đổi mới” của tác 

giả Phan Đình Nham, tạp chí Lưu trữ Việt Nam số 1/1994; “Đổi mới việc tổ 

chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ - Một yêu cầu cấp bách mang tính 

chất xã hội” của tác giả Dương Văn Khảm, tạp chí Lưu trữ Việt Nam số 

3/1998; Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ 

sự nghiệp xây dựng và bảo về Tổ quốc”, Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước tổ 

chức;“Giá trị của tài liệu lưu trữ và trách nhiệm của các cơ quan lưu trữ 

Việt Nam” của tác giả Vũ Thị Phụng, tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam số 

12/2008; “Tài liệu lưu trữ của Việt Nam - vấn đề tiếp cận và khai thác sử 

dụng để nghiên cứu khoa học” của PGS. Nguyễn Văn Hàm, tạp chí Văn thư 

Lưu trữ Việt Nam số 4/2014; “Nghiên cứu về công bố, giới thiệu tài liệu lưu 
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trữ ở Việt Nam trong những năm qua” của PGS. Nguyễn Văn Hàm, tạp chí 

Văn thư Lưu trữ Việt Nam số 4/2016.  

          Hầu hết các bài viết trên đây đã tập trung nghiên cứu về mặt lý luận 

chung của tổ chức khai thác, sử dụng TLLT. Ở góc độ thực tế, có một số bài 

viết, một số luận văn thạc sĩ đề cập đến vấn đề khai thác, sử dụng TLLT tại 

một số cơ quan hay lĩnh vực cụ thể, như:               

Luận văn:“Xác định các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng 

tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

của Hà Văn Huề, tư liệu Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng, trường 

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2002;“Tổ chức khai thác, sử 

dụng tài liệu tại kho lưu trữ Văn phòng Chính phủ phục vụ hoạt động quản 

lý, điều hành của Chính phủ” của Nguyễn Thị Lan Hương năm 

2013;“Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khai thác, sử dụng 

tài liệu tại kho Lưu trữ lịch sử Thành phố Đà Nẵng” của Nguyễn Thị Lệ 

Thủy năm 2015.  

Đặc biệt, ở nước ta, trong những năm gần đây, đã có rất nhiều bài báo 

khoa học, nhiều Luận văn, Đề án nghiên cứu lĩnh vực này, ví dụ như: Đề án 

“Sưu tầm TLLT quý, hiếm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2015 - 

2020”; Quy hoạch ngành văn thư, lưu trữ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030” của UBND Thành phố Hà Nội,…chứng tỏ công tác lưu trữ nói chung 

và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ nói riêng đang ngày càng được Đảng, Nhà 

nước và thành phố Hà Nội quan tâm nhiều hơn.  

         Các công trình nghiên cứu trên đã giúp tôi tham khảo được nhiều thông 

tin hữu ích liên quan đến luận văn của mình. Tuy nhiên, mặc dù nội dung của 

các đề tài này đã đề cập khá cụ thể, chi tiết về phát huy giá trị TLLT ở nhiều 

cơ quan, nhiều lĩnh vực nhưng chưa có đề tài nào đi sâu nghiên cứu về tình 

hình phát huy giá trị TLLT tại TTLTLS thành phố Hà Nội. Vì vậy, luận văn 

của tôi có sự kế thừa, nhưng không trùng lặp với các đề tài nghiên cứu trước. 
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6. Nguồn tài liệu tham khảo và phƣơng pháp nghiên cứu 

         * Nguồn tài liệu tham khảo 

         - Các văn bản mang tính quản lý, chỉ đạo về phát huy giá trị TLLT. Các 

tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ nói chung và phát 

huy giá trị TLLT nói riêng. 

          - Các tài liệu liên quan đến cơ sở lý luận chung về phát huy giá trị 

TLLT như: các giáo trình, các công trình, đề tài, nghiên cứu, các báo cáo khoa 

học, các bài viết đăng tải trên các Tạp chí chuyên ngành, các Luận án tiến sĩ, 

Luận văn thạc sĩ…liên quan đến đề tài đã giới thiệu ở phần lịch sử nghiên cứu 

của đề tài. 

         - Tài liệu khảo sát thực tế như: hồ sơ, tài liệu về chức năng, nhiệm vụ, 

cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ, TTLTLS thành phố Hà Nội; 

báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2017; báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 

và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; báo cáo kết quả tình hình thực hiện 

nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của TTLTLS 

thành phố Hà Nội, …; kế hoạch năm của TTLTLS thành phố Hà Nội.  

- Khai thác tư liệu trên mạng internet, … 

          * Phương pháp nghiên cứu 

          Đề tài được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của phép duy vật 

biện chứng, duy vật lịch sử, lấy học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh và các quan điểm của Đảng làm cơ sở cho nhận thức khoa học, giúp 

người nghiên cứu có sự so sánh đối chiếu giữa lý luận và thực tiễn một cách 

biện chứng. Ngoài phương pháp luận, đề tài đã sử dụng thêm một số phương 

pháp nghiên cứu sau: 

          - Phương pháp khảo sát, thống kê thực tế: vận dụng phương pháp này, 

tác giả tiến hành khảo sát tài liệu đang bảo quản tại TTLTLS thành phố Hà 
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Nội; khảo sát, đánh giá thực trạng về công tác phát huy giá trị TLLT tại 

TTLTLS thành phố Hà Nội nhằm đưa ra những giải pháp giúp cho công tác 

phát huy giá trị TLLT tại TTLTLS thành phố Hà Nội đạt hiệu quả cao hơn. 

          - Phương pháp phân tích - tổng hợp: vận dụng phương pháp này, tác giả 

tiến hành phân tích chức năng, nhiệm vụ của TTLTLS thành phố Hà Nội; 

phân tích giá trị TLLT tại TTLTLS thành phố Hà Nội; các hình thức phát huy 

giá trị TLLT mà TTLTLS thành phố Hà Nội đã áp dụng trong thời gian qua. 

          - Phương pháp hệ thống: là phương pháp cơ bản được tác giả sử dụng 

để tiến hành khảo sát, đánh giá, phân tích một cách có hệ thống đối với các 

vấn đề liên quan. Từ đó, có cái nhìn tổng quát về cơ cấu tổ chức, về thành 

phần tài liệu hình thành trong hoạt động của TTLTLS thành phố Hà Nội.  

          - Phương pháp phỏng vấn: tác giả vận dụng phương pháp này để tiến 

hành phỏng vấn lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ, lãnh đạo TTLTLS thành 

phố Hà Nội để làm rõ thêm nhận thức, quan điểm định hướng trong việc phát 

huy giá trị TLLT. 

          Nhìn chung, về cơ bản các phương pháp nêu trên đều được thực hiện 

một cách đan xen và kết hợp linh hoạt trong suốt quá trình thực hiện đề tài.  

7. Đóng góp của đề tài 

           Đề tài được nghiên cứu sẽ có một số đóng góp như sau: 

          - Về lý luận: góp phần làm rõ hơn lý luận về phát huy giá trị TLLT - 

một vấn đề còn nhiều hạn chế tại các TTLTLS nói chung và TTLTLS Thành 

phố Hà Nội nói riêng. 

          - Về thực tiễn: Làm sáng tỏ thêm cơ sở thực tiễn và đề xuất giải pháp để 

phát huy giá trị TLLT tại TTLTLS thành phố Hà Nội. 

8. Bố cục của đề tài 

          Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, nội dung chính của luận văn 

được cấu trúc gồm 03 chương: 
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          Chƣơng 1. Cơ sở lý luận và pháp lý về phát huy giá trị tài liệu lƣu trữ 

          Đây là chương mang tính dẫn luận, là cơ sở cho phần nội dung ở 

chương 2 và chương 3. Qua đó, làm căn cứ để đánh giá thực trạng và giải 

pháp phát huy giá trị TLLT nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn, nhu cầu tiếp cận, 

sử dụng TLLT ở hiện tại và tương lai. 

 Chƣơng 2.  hảo sát, đánh giá việc phát huy giá trị của tài liệu lƣu 

trữ đang bảo quản tại Trung tâm Lƣu trữ lịch sử thành phố Hà Nội 

Nội dung của Chương 2 trình bày khái quát về Chi cục Văn thư - Lưu 

trữ thành phố và TTLTLS thành phố Hà Nội và kết quả khảo sát thực trạng 

và các biện pháp phát huy giá trị TLLT tại TTLTLS thành phố Hà Nội. Trên 

cơ sở đó, tác giả có những nhận xét, đánh giá một cách khách quan về những 

ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân tồn tại của việc phát huy giá trị TLLT. 

Đây cũng là cơ sở để tác giả đưa ra một số giải pháp để phát huy giá trị 

TLLT ở chương 3. 

          Chƣơng 3. Đề xuất một số giải pháp phát huy giá trị tài liệu lƣu trữ 

tại Trung tâm Lƣu trữ lịch sử thành phố Hà Nội 

 Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng về phát huy giá trị TLLT tại 

TTLTLS thành phố Hà Nội trong thời gian qua, tác giả đề xuất một số giải 

pháp chính và giải pháp hỗ trợ nhằm đẩy mạnh việc phát huy giá trị TLLT tại 

TTLTLS thành phố Hà Nội trong thời gian tới. 

Để hoàn thành được đề tài này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi đã 

nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy, cô giáo Khoa Lưu trữ học và 

Quản trị văn phòng, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đặc biệt là 

PGS. TS Vũ Thị Phụng đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ tôi trong 

suốt quá trình hoàn thành Luận văn.  

Qua đây, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới giảng viên 

hướng dẫn - PGS. TS Vũ Thị Phụng, các thầy cô giáo Khoa Lưu trữ học và 

Quản trị văn phòng, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; lãnh đạo 
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và đồng nghiệp làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ, TTLTLS thành phố 

Hà Nội đã quan tâm, động viên và tạo điều kiện cho tôi học tập, tiếp cận thực 

tế nhằm thu thập tư liệu, tài liệu phục vụ nghiên cứu đề tài. 

Tuy nhiên, do điều kiện thời gian có hạn cũng như hạn chế về kiến thức, 

kinh nghiệm nghiên cứu nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Vì 

vậy, tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy, cô giáo, đồng 

nghiệp, bạn bè để luận văn được hoàn thiện hơn nhằm rút ra những bài học 

kinh nghiệm đồng thời bổ sung thêm kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ của 

mình để phục vụ cho công tác chuyên môn sau này./. 
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Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ 

TÀI LIỆU LƢU TRỮ 

 

1.1. Cơ sở lý luận về phát huy giá trị tài liệu lƣu trữ 

1.1.1. Các khái niệm cơ bản được sử dụng trong Luận văn 

1.1.1.1. Khái niệm “Tài liệu lưu trữ” 

Tài liệu lưu trữ không phải là một khái niệm mới được đề cập đến trong 

nhiều tài liệu khác nhau.  

Trong cuốn “Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ” của nhóm tác giả 

Đào Xuân Chúc, Nguyễn Văn Hàm, Vương Đình Quyền và Nguyễn Văn 

Thâm đề cập tới  khái niệm TLLT theo Lưu trữ học Mác xít như sau: “TLLT 

là tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, đoàn thể, xí 

nghiệp và cá nhân có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, lịch sử và 

các ý nghĩa khác”.  

Tại Điều 1, Pháp lệnh lưu trữ quốc gia năm 2001, TLLT là “những tài 

liệu có giá trị về chính trị, kinh tế quốc phòng, an ninh, ngoại giao, văn hoá, 

giáo dục, khoa học và công nghệ, được hình thành trong các thời kỳ lịch sử 

của dân tộc Việt Nam trong quá trình hoạt động của các cơ quan nhà nước, 

tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề 

nghiệp. tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân … các nhân vật lịch sử, tiêu 

biểu phục vụ nghiên cứu lịch sử, khoa học và hoạt động thực tiễn”. 

Tại Khoản 3 Điều 2 Luật Lưu trữ, TLLT được hiểu như sau: “ TLLT là 

tài liệu có giá trị phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử 

được lựa chọn để lưu trữ. TLLT bao gồm bản gốc, trong trường hợp không 

còn bản gốc, bản chính thì được thay thế bằng bản sao hợp pháp”. Khái niệm 

này cho thấy TLLT phải thể hiện được ba thuộc tính cơ bản gồm: chứa đựng 

các thông tin quá khứ có giá trị phục vụ các nhu cầu của đời sống xã hội, 

không phụ thuộc vào nơi bảo quản, thời kỳ lịch sử vật mang tin và phương 

pháp ghi tin phải đảm bảo giá trị pháp lý.  
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Tóm lại, các khái niệm kể trên mặc dù có sự khác nhau khi xác định 

các đặc điểm của TLLT nhưng đều thống nhất ở hai điểm cơ bản là: thứ nhất 

TLLT phải có nguồn gốc xuất xứ do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và 

các cá nhân sản sinh ra trong quá trình giải quyết, quản lý các công việc theo 

quy định hợp pháp; thứ hai: TLLT phải là bản gốc, bản chính và chỉ được 

phép thay thế bằng bản sao hợp pháp trong trường hợp không còn bản gốc, 

bản chính. 

TLLT là di sản quý báu của quốc gia, là ký ức thiêng liêng của dân tộc. 

Nó chứa đựng những thông tin phong phú, đa dạng, có độ tin cậy cao, phản 

ảnh một cách chính xác, trung thực và toàn diện mọi mặt của đời sống xã hội. 

Tuy nhiên, TLLT mãi mãi chỉ là những vật vô tri nếu như chúng ta không tiến 

hành tổ chức khai thác sử dụng để các giá trị to lớn đó phục vụ cho xã hội, 

phục vụ cho lợi ích chính đáng của mỗi con người. Từ nhận định trên, Đảng 

và Nhà nước ta rất quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan lưu trữ 

đẩy mạnh công tác phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. 

1.1.1.2. Khái niệm “Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ” 

Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ là một thuật ngữ được sử dụng khá phổ 

biến trong thời gian gần đây để chỉ các hoạt động nghiên cứu, khai thác các 

thông tin có giá trị từ TLLT nhằm phục vụ các lợi ích khác nhau của xã hội.  

Nói cách khác, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ về bản chất là thông qua 

các hình thức tổ chức sử dụng tài liệu nhằm đưa các giá trị thông tin từ TLLT 

vào thực tiễn cuộc sống, coi đó là nguồn lực gián tiếp mang lại lợi ích vật chất 

và tinh thần, góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội, xây dựng và bảo vệ 

đất nước. 

Trước đây, do điều kiện kinh tế, cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn, 

các hoạt động lưu trữ chủ yếu tập trung cho việc bảo quản an toàn, xử lý sắp 

xếp khoa học tài liệu lưu trữ. Vì vậy, công tác phát huy giá trị TLLT hầu như 

chưa được quan tâm thỏa đáng. Những năm gần đây, trong xu thế phát triển 
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chung của đất nước cũng như nhu cầu tiếp cận thông tin ngày càng cao của xã 

hội, đòi hỏi công tác phát huy giá trị tài liệu lưu trữ cần phải được tăng cường 

và đẩy mạnh.  

Có thể nói, từ khi Luật Lưu trữ năm 2011 ra đời, các hoạt động phát 

huy giá trị TLLT đã được định hướng một cách có bài bản và đi vào nền nếp.  

Theo Từ điển Giải thích nghiệp vụ văn thư - lưu trữ Việt Nam của tác 

giả PGS.TS Dương Văn Khảm (NXB Văn hóa Thông tin năm 2011) khai thác 

sử dụng tài liệu lưu trữ được hiểu như sau:  

“Khai thác tài liệu là quá trình khai thác thông tin TLLT phục vụ cho 

các công trình nghiên cứu”.  

“Sử dụng tài liệu là quá trình phục vụ khai thác thông tin TLLT để đáp 

ứng yêu cầu nghiên cứu của độc giả”.  

1.1.1.3. Khái niệm “Lưu trữ lịch sử” 

Tại Khoản 5 Điều 2 Luật Lưu trữ, Lưu trữ lịch sử được hiểu như sau: 

“Lưu trữ lịch sử là cơ quan thực hiện hoạt động lưu trữ đối với TLLT có giá trị 

bảo quản vĩnh viễn được tiếp nhận từ Lưu trữ cơ quan và từ các nguồn khác”. 

Lưu trữ lịch sử là lưu trữ cố định, có nhiệm vụ quan trọng bảo vệ, giữ 

gìn và đưa ra sử dụng những tài liệu có giá trị lâu dài, giá trị lịch sử. 

1.1.2. Các hình thức phát huy giá trị tài liệu lưu trữ 

Tại Điều 32 của Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011 có 

quy định rõ các hình thức sử dụng TLLT, cụ thể như sau:  

- Sử dụng tài liệu tại phòng đọc của Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử. 

- Xuất bản ấn phẩm lưu trữ. 

- Giới thiệu tài liệu lưu trữ trên phương tiện thông tin đại chúng, trang 

thông tin điện tử. 

- Triển lãm, trưng bày tài liệu lưu trữ. 

- Trích dẫn tài liệu lưu trữ trong công trình nghiên cứu. 

- Cấp bản sao tài liệu lưu trữ, bản chứng thực lưu trữ. 
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1.1.3. Ý nghĩa, vai trò của việc phát huy giá trị tài liệu lưu trữ 

Phát huy giá trị TLLT tốt sẽ là cầu nối giữa các lưu trữ với xã hội; tăng 

cường vai trò của các lưu trữ với xã hội; mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội; 

biến những thông tin quá khứ chứa đựng trong TLLT thành những tư liệu bổ 

ích phục vụ cho sự nghiệp chính trị, kinh tế, phát triển văn hóa, khoa học, kỹ 

thuật và nghiên cứu lịch sử. 

Phát huy giá trị TLLT là động lực mạnh mẽ thúc đẩy các nghiệp vụ lưu 

trữ phát triển. Nhu cầu khai thác, sử dụng của độc giả càng nhiều, càng phong 

phú, đa dạng thì hiệu quả các công tác thu thập, chỉnh lý, thống kê, … càng 

phải  hoàn thiện và tốt hơn để đáp ứng nhu cầu phục vụ độc giả. 

Phát huy giá trị TLLT có tác dụng thiết thực trong việc tiết kiệm thời 

gian, công sức và kinh phí cho Nhà nước và nhân dân, biến những giá trị tiềm 

năng có trong TLLT thành của cải vật chất trong xã hội, nâng cao mức sống 

về vật chất cũng như tinh thần cho nhân dân. 

1.1.4. Các điều kiện đảm bảo cho việc phát huy giá trị tài liệu lưu trữ 

Để việc phát huy giá trị TLLT đạt hiệu quả, các cơ quan lưu trữ cần 

đảm bảo các điều kiện sau:  

- Đảm bảo về nguồn tài liệu: chất lượng hồ sơ, tài liệu phải đầy đủ 

(được hiểu là tính hoàn chỉnh của tài liệu), chính xác, có độ tin cậy cao.  

- Đảm bảo về cơ sở vật chất, công cụ tra tìm: theo hướng hiện đại hóa, 

phải đáp ứng được yêu cầu, nhu cầu phục vụ, phù hợp với mục đích sử dụng; 

phải xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý; trang bị máy tính phục vụ tra 

tìm tự động. 

- Đảm bảo về thủ tục hành chính: đơn giản hóa, tiết kiệm chi phí, thời 

gian, thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng tài liệu. 

1.1.5. Nguyên tắc phát huy giá trị tài liệu lưu trữ 

Muốn phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, các cơ quan lưu trữ cần đảm bảo 

các nguyên tắc sau: 
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- Nguyên tắc chính trị: Trong xã hội, mọi giai cấp đều sử dụng tài liệu 

lưu trữ để bảo vệ quyền lợi của giai cấp mình, chống lại các giai cấp thù địch. 

Vì vậy, nguyên tắc chính trị là để phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đảng, 

của Nhà nước.  

Để thực hiện nguyên tắc này, xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, qua từng 

thời kỳ, giai đoạn cụ thể mà các cơ quan lưu trữ sẽ tổ chức tập hợp và cung 

cấp tài liệu lưu trữ khi cần thiết. 

- Nguyên tắc cơ mật: Trong kho lưu trữ có một khối lượng không nhỏ 

tài liệu lưu trữ chứa đựng bí mật của Đảng, của Nhà nước, chưa được đưa ra 

phục vụ các nhu cầu khác nhau. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn muốn 

chiếm đoạt khối tài liệu này. Vì vậy, nguyên tắc cơ mật là để đảm bảo an toàn 

cho khối tài liệu này.  

Để thực hiện nguyên tắc này, tài liệu lưu trữ phải được phân loại theo 

mức độ cho phép sử dụng (loại tài liệu được sử dụng rộng rãi, loại tài liệu hạn 

chế sử dụng và loại tài liệu mật); trong quá trình tổ chức sử dụng phải đảm 

bảo an toàn cho tài liệu, đặc biệt là tài liệu mật.  

1.2. Cơ sở pháp lý về phát huy giá trị tài liệu lƣu trữ 

Phát huy giá trị TLLT là mục tiêu quan trọng cuối cùng của công tác 

lưu trữ. Để mục tiêu này được thực hiện thành công, các cơ quan quản lý nhà 

nước về lưu trữ đã và đang thiết lập một hành lang pháp lý bằng việc xây 

dựng và ban hành các văn bản quy định rõ ràng, cụ thể và hợp lý làm căn cứ 

để triển khai thực hiện việc phát huy giá trị tài liệu được hiệu quả mặt khác 

giúp cho độc giả tiếp cận, sử dụng tài liệu được nhanh chóng, thuận tiện, 

chính xác. 

1.2.1. Những quy định của Nhà nước 

  Xác định “phát huy giá trị TLLT” là nhằm giới thiệu, sử dụng những 

giá trị của quá khứ để phát triển cho tương lai, đặc biệt trong việc giáo dục 
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giới trẻ và nâng cao nhận thức của xã hội về giá trị tài liệu. Chính vì vậy, 

trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành rất nhiều các văn bản quy định 

về các vấn đề liên quan đến phát huy giá trị TLLT.  

 Theo số liệu khảo sát, cho đến nay, Nhà nước đã ban hành được tổng 

số: 25 văn bản, trong đó có nhiều văn bản quy định liên quan đến phát huy giá 

trị TLLT (khai thác, sử dụng TLLT), cụ thể như sau: Luật: 01 văn bản, Pháp 

lệnh: 02 văn bản, Nghị định: 03 văn bản, Chỉ thị: 02 văn bản, Thông tư: 10 

văn bản, Quyết định: 02 văn bản, Kế hoạch: 01 văn bản, Hướng dẫn: 01 văn 

bản, Công văn: 02 văn bản, Thông đạt: 01 văn bản. Cụ thể như sau: 

Biểu 1.1. Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật và hƣớng dẫn 

về phát huy giá trị TLLT của Nhà nƣớc 

(Danh mục được sắp xếp theo thời gian ban hành văn bản) 

Stt Loại văn bản Số ký hiệu 
Ngày/tháng

/năm 
Trích yếu nội dung 

1 Thông đạt Số 1C/VP 3/1/1946 Về công tác công văn, 

giấy tờ 

2       Nghị định Số 102-CP 4/9/1962 Về việc thành lập Cục 

Lưu trữ trực thuộc Phủ 

thủ tướng 

3 Pháp lệnh Số 8-

LCT/HĐNN7 

30/11/1982 Về việc bảo vệ tài liệu 

lưu trữ quốc gia 

4 Pháp lệnh Số 34/2001/PL-

UBTVQH10 

4/4/2001 Về Lưu trữ quốc gia 

5 Thông tư Số 30/2004/TT-

BTC 

7/4/2004 Về hướng dẫn chế độ 

thu, nộp, quản lý phí 

khai thác sử dụng tài 

liệu lưu trữ 
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6 Nghị định Số 

111/2004/NĐ-

CP 

8/4/2004 Về việc quy định chi 

tiết thi hành một số 

điều của của Pháp lệnh 

Lưu trữ quốc gia 

7 Chỉ thị Số 05/2007/CT-

TTg 

2/3/2007 Về việc tăng cường và 

phát huy giá trị của tài 

liệu lưu trữ 

8 Kế hoạch Số 218/KH-

VTLTNN 

5/4/2007 Về việc tăng cường 

bảo vệ và phát huy giá 

trị của tài liệu lưu trữ 

9 Thông tư Số 09/2007/TT-

BNV 

26/11/2007 Về việc hướng dẫn về  

kho lưu trữ chuyên 

dụng 

10 Hướng dẫn Số 169/HD-

VTLTNN 

10/3/2010 Về việc hướng dẫn xây 

dựng cơ sở dữ liệu lưu 

trữ 

11 Công văn Số 

203/VTLTNN-

TCCB 

23/3/2010 Về việc tăng cường 

công tác phòng cháy 

chữa cháy, bảo vệ an 

toàn hồ sơ tài liệu 

12 Thông tư  Số 09/2011/TT-

BNV  

03/6/2011  Về việc quy định thời 

hạn bảo quản tài liệu 

hình thành phổ biến 

trong hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức 



 22 

13 Thông tư Số: 13/2011/TT-

BNV 

24/10/2011 Về việc quy định thời 

hạn bảo quản tài liệu 

hình thành trong hoạt 

động của UBND các 

tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 

14 Luật Số 

01/2011/QH13 

11/11/2011 Về Lưu trữ 

15 Quyết định Số 579/QĐ-

BNV 

27/6/2012 Về việc phê duyệt Quy 

hoạch ngành Văn thư 

Lưu trữ đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 

2030 

16 Nghị định Số 01/2013/NĐ-

CP 

03/01/2013 Về việc quy định chi 

tiết thi hành một số 

Điều của Luật Lưu trữ 

17 Thông tư Số 04/2013/TT-

BNV 

16/4/2013 Về việc hướng dẫn xây 

dựng Quy chế công tác 

văn thư, lưu trữ của 

các cơ quan, tổ chức 

18 Thông tư Số 10/2014/TT-

BNV 

01/10/2014 Về việc quy định sử 

dụng tài liệu tại Phòng 

đọc của các Lưu trữ 

lịch sử 

19 Thông tư Số 16/2014/TT-

BNV 

20/11/2014 Về việc hướng dẫn 

giao, nhận tài liệu lưu 

trữ vào Lưu trữ lịch sử 

các cấp 
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20 Thông tư Số 17/2014/TT-

BNV 

20/11/2014 Về việc hướng dẫn xác 

định cơ quan, tổ chức 

thuộc nguồn nộp lưu 

tài liệu vào Lưu trữ 

lịch sử các cấp 

21 Quyết định Số 744/QĐ-

BNV 

11/8/2015 Về việc công bố thủ 

tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nội vụ 

22 Thông tư Số 05/2015/TT-

BNV 

25/11/2015 Về việc quy định Danh 

mục tài liệu hạn chế sử 

dụng tại Lưu trữ lịch sử 

23 Thông tư Số 

275/2016/TT-

BTC 

14/11/2016 Về việc quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí 

sử dụng tài liệu lưu trữ 

24 Chỉ thị Số 35/CT-TTg 7/9/2017 Về việc tăng cường 

công tác lập và giao 

nộp hồ sơ, tài liệu vào 

Lưu trữ cơ quan, Lưu 

trữ lịch sử 

25 Công văn Số 5709/BNV-

VTLTNN 

30/10/2017 Về việc hướng dẫn 

thực hiện Chỉ thị 

35/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về 

tăng cường công tác 

lập và giao nộp hồ sơ, 

tài liệu vào Lưu trữ cơ 

quan, Lưu trữ lịch sử 
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Dưới đây là một số nội dung đã được quy định trong các văn bản 

nói trên:  

Ngay từ những năm đầu khi giành được chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã ban hành bản Thông đạt số 1C/VP Ngày 3/01/1946 về công tác công 

văn giấy tờ trong đó có nội dung: “cấm tùy tiện hủy bỏ hồ sơ tài liệu, khẳng 

định giá trị đặc biệt của TLLT và đề cao trách nhiệm của mọi viên chức nhà 

nước phải có ý thức giữ gìn và bảo vệ TLLT”. 

Pháp lệnh số 8-LCT/HĐNN7 ngày 30/11/1982 của Hội đồng Nhà nước 

về việc bảo vệ TLLT Quốc gia. Đây là văn bản pháp luật cao nhất kéo dài 

trong một thời gian dài, khẳng định “TLLT quốc gia là tài liệu có giá trị về 

chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, giáo dục, xã hội, khoa học, kỹ thuật, được 

hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan Đảng và Nhà nước, tổ 

chức xã hội, đơn vị vũ trang và các nhân vật, trải qua các thời kỳ lịch sử của 

dân tộc Việt Nam, phục vụ việc nghiên cứu lịch sử, khoa học và công tác thực 

tiễn. Tài liệu lưu trữ quốc gia thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý 

theo nguyên tắc tập trung, thống nhất; không một cơ quan, tập thể hoặc cá 

nhân nào được chiếm làm của riêng”. Pháp lệnh cũng đã đề cập đến các vấn 

đề cơ bản của công tác lưu trữ như: “thu thập bổ sung, bảo quản an toàn, tổ 

chức sử dụng có hiệu quả TLLT”.  

Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường và phát huy giá trị của TLLT. Đây chính là một trong 

những văn bản mở đầu cho việc thực hiện phát huy giá trị TLLT. Chỉ thị quy 

định rõ “trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đặc biệt 

là trách nhiệm của Bộ Nôi vụ - cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ trong 

công tác phát huy giá trị TLLT”. 

Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội. Đây 

chính là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất từ trước tới nay, hướng dẫn cụ thể, 
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chi tiết từng lĩnh vực của công tác lưu trữ trong đó: Điều 29 quy định về 

“Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng tài liệu 

lưu trữ”; Điều 30 quy định về “sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử”; 

Điều 31 quy định về “sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ cơ quan”; Điều 32 

quy định về “các hình thức sử dụng tài liệu lưu trữ”; Điều 33 quy định về 

“sao tài liệu lưu trữ, chứng thực lưu trữ”; Điều 34 quy định về “mang tài 

liệu lưu trữ ra khỏi Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử”. Bên cạnh đó, tại Điều 

39 còn quy định về kinh phí cho công tác lưu trữ trong đó kinh phí được sử 

dụng cho việc “sưu tầm, mua tài liệu lưu trữ quý, hiếm; công bố, giới thiệu, 

trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ”. 

Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 27/6/2012 của Bộ Nội vụ ban hành 

về việc Phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư Lưu trữ đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030, theo đó, mục tiêu tổng quát của ngành: “Quản lý thống nhất 

công tác văn thư, lưu trữ trên phạm vi cả nước; bảo quản an toàn và phát huy 

giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc”; mục tiêu cụ thể: “Xây dựng hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu 

quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ; bảo vệ, bảo quản an toàn và tổ chức sử 

dụng hiệu quả tài liệu lưu trữ quốc gia”; 

 Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ quy 

định về việc sử dụng tài liệu tại phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử. Thông tư 

này quy định rõ về “thủ tục, trình tự, thẩm quyền và trách nhiệm của các cá 

nhân trong việc phục vụ sử dụng tài liệu và sử dụng tài liệu tại Phòng đọc 

của các Lưu trữ lịch sử”. 

Có thể nói, hệ thống văn bản quản lý, chỉ đạo của Nhà nước về công tác 

lưu trữ nói chung và phát huy giá trị TLLT nói riêng đang dần được hoàn 

thiện, dần được quan tâm và đi sâu vào thực tế cho thấy vai trò hữu ích, quan 

trọng của TLLT đối với sự phát triển của đất nước và nhu cầu của nhân dân. 
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1.2.2. Những quy định của thành phố Hà Nội 

Trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Nội 

vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, UBND Thành phố, Sở Nội vụ Thành 

phố với tinh thần tích cực, chủ động đã ban hành hệ thống các văn bản quản 

lý nhà nước, hướng dẫn nghiệp vụ kịp thời theo đúng thẩm quyền.  

Cho đến nay, thành phố Hà Nội đã ban hành tổng số 17 văn bản, trong 

đó có các văn bản liên quan đến phát huy giá trị TLLT (Khai thác, sử dụng tài 

liệu) cụ thể như sau: Chỉ thị: 01 văn bản, Quyết định: 08 văn bản, Kế hoạch: 

05 văn bản, Công văn: 03 văn bản. Cụ thể như sau: 

Biểu 1.2. Danh mục các văn bản quy định và hƣớng dẫn  

về phát huy giá trị TLLT của thành phố Hà Nội  

(Danh mục được sắp xếp theo thời gian ban hành văn bản) 

Stt 
Loại văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày/tháng/

năm 
Trích yếu nội dung 

1 Kế hoạch  Số 78/KH-UBND 30/10/2007 Về việc thực hiện Chỉ 

thị số 05/2007/CT-

TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng 

cường  bảo vệ và phát 

huy giá trị tài liệu lưu 

trữ 

2 Quyết định Số 7117/QĐ-

UBND  

22/11/2013 Về việc Quy chế mẫu 

công tác văn thư, lưu 

trữ 

3 Kế hoạch Số 107/KH-UBND  23/5/2014 Về việc sưu tầm tài 

liệu lưu trữ quý, hiếm 

trên địa bàn thành 

phố Hà Nội giai đoạn 

2014-2020 
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4 Quyết định  Số 6236/QĐ-

UBND 

26/11/2014 Về việc phê duyệt Đề 

án sưu tầm tài liệu 

lưu trữ quý, hiếm trên 

địa bàn thành phố Hà 

Nội giai đoạn 2015-

2020 

5 Quyết định Số 2659/QĐ-

UBND 

10/6/2015 Về việc ban hành 

Quy định tạm thời 

tiêu chuẩn tài liệu lưu 

trữ quý, hiếm và quy 

trình đăng ký, công 

nhận tài liệu lưu trữ 

quý, hiếm trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

6 Chỉ thị Số 04/CT-UBND 21/01/2016 Về việc tăng cường 

công tác văn thư, lưu 

trữ trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

7 Công văn Số 2212/SNV-

CCVTLT 

12/9/2016 Về việc hướng dẫn 

giao, nhận hồ sơ, tài 

liệu vào Lưu trữ lịch 

sử 

8 Quyết định Số 7051/QĐ-

UBND 

22/12/2016 Về việc phê duyệt 

Quy hoạch ngành 

Văn thư, Lưu trữ đến 

năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030 
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9 Kế hoạch  Số 235/KH-UBND 27/12/2016 Về việc công tác văn 

thư, lưu trữ năm 2017 

10 Quyết định Số 3581/QĐ-

UBND 

13/6/2017 Về việc ban hành 

Danh mục các cơ 

quan, tổ chức thuộc 

nguồn nộp lưu tài liệu 

vào Lưu trữ lịch sử 

thành phố Hà Nội  

11 Quyết định Số 158/QĐ-

CCVTLT 

29/6/2017 Về việc áp dụng tài 

liệu Hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 

9001:2008 

12 Quyết định Số 4602/QĐ-

UBND 

14/7/2017 Về việc quy định sử 

dụng tài liệu lưu trữ 

tại Trung tâm Lưu trữ 

lịch sử thành phố Hà 

Nội 

13 Kế hoạch  Số 251/KH-UBND 25/12/2017 Về việc thực hiện Chỉ 

thị số 35/CT-TTg 

ngày 7/9/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường công 

tác lập và giao nộp hồ 

sơ, tài liệu vào Lưu 

trữ cơ quan, Lưu trữ 

lịch sử 
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14 Quyết định Số 04/QĐ-

CCVTLT 

02/01/2018 Về việc ban hành tổ 

chức và hoạt động 

của trang thông tin 

điện tử Chi cục Văn 

thư - Lưu trữ, Sở Nội 

vụ thành phố Hà Nội 

15 Công văn Số 07/CCVTLT-

HCTH 

03/01/2018 Về việc giới thiệu 

trang thông tin điện 

tử Chi cục Văn thư - 

Lưu trữ 

16 Kế hoạch Số 71/KH-

CCVTLT 

04/4/2018 Về việc tổ chức trưng 

bày tài liệu lưu trữ về 

“Tổ chức chính 

quyền Hà Nội giai 

đoạn từ năm 1975 trở 

về trước qua tài liệu 

lưu trữ” 

17 Kế hoạch Số 1043/KH-SNV 16/5/2019 Về việc triển lãm tài 

liệu lưu trữ với chủ 

đề “Dấu ấn địa giới 

hành chính Hà Nội 

qua tài liệu lưu trữ” 

 

Có thể thấy, các văn bản về công tác lưu trữ nói chung và phát huy giá 

trị TLLT của thành phố Hà Nội nói riêng đã dần tăng lên về số lượng và hoàn 

thiện về nội dung. Các văn bản này là cơ sở, tiền đề để việc phát huy giá trị 

TLLT của  TTLTLS thành phố Hà Nội ngày càng tổ chức, thực hiện có hiệu 

quả. Cụ thể: 
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Quyết định số 7117/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND thành phố 

Hà Nội về Quy chế mẫu công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức 

thuộc thành phố Hà Nội trong đó: Điều 29 quy định về “đối tượng và thủ tục 

khai thác sử dụng tài liệu”; Điều 30 quy định về “các hình thức tổ chức sử 

dụng tài liệu lưu trữ”; Điều 31 quy định về “thẩm quyền cho phép khai thác, 

sử dụng tài liệu lưu trữ”.  

Quyết định số 7051/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND thành phố 

Hà Nội về Phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư Lưu trữ đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030, trong đó mục tiêu tổng quát là: “Quản lý thống nhất công 

tác văn thư, lưu trữ trên phạm vi toàn Thành phố; Bảo vệ, bảo quản an toàn 

và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc”;  

Quyết định số 158/QĐ-CCVTLT ngày 29/6/2017 của Chi cục Văn thư 

- Lưu trữ thành phố Hà Nội về việc áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 kèm theo 04 quy trình 

thực hiện đối với 03 thủ tục hành chính và 10 quy trình nội bộ trong đó có: 

“Quy trình phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại Phòng đọc và Quy 

trình cấp bản sao, chứng thực lưu trữ”. 

Quyết định số 4602/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND thành phố 

Hà Nội quy định sử dụng TLLT tại TTLTLS thành phố Hà Nội trong đó: 

Điều 5 quy định về “hình thức sử dụng tài liệu lưu trữ”; Điều 6 quy định về 

“thẩm quyền cho phép sử dụng tài liệu lưu trữ”; Điều 7 quy định về “sử dụng 

tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố”; Điều 8 quy định về 

“sao tài liệu, chứng thực tài liệu lưu trữ”; Điều 9 quy định về “Xuất bản ấn 

phẩm lưu trữ và triển lãm, trưng bày tài liệu lưu trữ”; Điều 10 quy định về 

“Giới thiệu tài liệu lưu trữ trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông 

tin điện tử”. 
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Trên cơ sở các văn bản quy định của Nhà nước, thời gian qua thành phố 

Hà Nội đã thường xuyên rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, văn 

bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ nhằm cụ thể hóa nhằm 

các văn bản của Trung ương để quản lý thống nhất các hoạt động công tác 

văn thư, lưu trữ theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế. 

 

 Tiểu kết chƣơng 1 

Trong chương 1, tác giả đã hệ thống và khái quát:  

- Cơ sở lý luận về phát huy giá trị TLLT gồm: các khái niệm cơ bản; 

các hình thức phát huy giá trị TLLT; ý nghĩa, vai trò của việc phát huy giá trị 

TLLT; các điều kiện đảm bảo cho việc phát huy giá trị TLLT.  

- Cơ sở pháp lý về phát huy giá trị TLLT gồm: những quy định của Nhà 

nước và của thành phố Hà Nội. 

Qua đó, có thể khẳng định rằng, việc phát huy giá trị TLLT giữ một vai 

trò quan trọng trong công tác lưu trữ. 

Trong quá trình hoạt động của bất cứ một cơ quan nào cũng sản sinh ra 

một khối lượng tài liệu. Khối lượng tài liệu đó có ý nghĩa hết sức to lớn, 

không chỉ có giá trị to lớn đối với quốc gia mà nó còn có giá trị nghiên cứu, 

khai thác cho các đối tượng là cơ quan, tổ chức và người dân địa phương. 

TLLT hiện nay đang bảo quản tại TTLTLS thành phố Hà Nội cũng có giá trị 

to lớn đối với các lĩnh vực hoạt động của địa phương. Chính vì vậy, nội dung 

chương 1 là cơ sở để tác giả tiến hành khảo sát thực trạng, đánh giá việc phát 

huy giá trị TLLT tại TTLTLS thành phố Hà Nội. Đây là nội dung sẽ được tác 

giả trình bày tại chương 2. 
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Chƣơng 2. KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT HUY GIÁ TRỊ 

TÀI LIỆU LƢU TRỮ BẢO QUẢN TẠI TRUNG TÂM LƢU TRỮ  

LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

2.1. Khái quát về Chi cục Văn thƣ - Lƣu trữ và Trung tâm Lƣu trữ lịch sử 

thành phố Hà Nội 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi cục Văn thư - Lưu trữ 

2.1.1.1. Sự hình thành và phát triển của Chi cục Văn thư - Lưu trữ 

Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hà Nội tiền thân là Phòng Lưu trữ 

thuộc Văn phòng UBND thành phố Hà Nội. Ngày 15/6/1998, UBND thành 

phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 14/1998/QĐ-UB về việc thành lập 

Trung tâm Lưu trữ thành phố Hà Nội trực thuộc Văn phòng UBND thành phố 

Hà Nội. Ngày 10/12/2003, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 

số 171/2003/QĐ-UB xác định lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của 

Trung tâm Lưu trữ thành phố Hà Nội trực thuộc Văn phòng UBND thành phố 

Hà Nội với chức năng giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước về công tác 

văn thư, lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật. 

Thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội 

về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội. Ngày 08/9/2008, 

UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 620/QĐ-UBND về việc 

thành lập Trung tâm Lưu trữ thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Nội vụ thành 

phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Lưu trữ tỉnh Hà Tây trực thuộc Sở 

Nội vụ Hà Tây với Trung tâm Lưu trữ thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Nội vụ 

thành phố Hà Nội, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện quản lý 

TLLT lịch sử của Thành phố. 

Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội được 

thành lập theo Quyết định số 4415/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 của UBND 

thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ và 

Trung tâm Lưu trữ thành phố Hà Nội thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.  
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Chi cục Văn thư - Lưu trữ là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu, 

có tài khoản riêng, có trụ sở, kinh phí hoạt động do Ngân sách nhà nước cấp 

the ops theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Chi cục Văn thư - Lưu trữ đặt 

tại số 20 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

  Chi cục Văn thư - Lưu trữ là cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ có chức 

năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố 

quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ của Thành phố; trực tiếp quản lý TLLT 

lịch sử của thành phố và thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy 

định của pháp luật. 

2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức và biên chế 

- Lãnh đạo Chi cục gồm: Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng 

- Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ gồm: 02 

phòng chuyên môn (Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Quản lý Văn thư - 

Lưu trữ) và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (Trung tâm Lưu trữ lịch sử). 

Biểu 2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy của Chi cục Văn thƣ - Lƣu trữ  

thành phố Hà Nội 
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2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn; cơ cấu tổ chức, biên chế của 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội 

 Ngày 14/9/2015, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 

4621/QĐ-UB về việc thành lập TTLTLS trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, 

Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. Theo đó, TTLTLS trực thuộc Chi cục Văn thư - 

Lưu trữ, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội được thành lập trên cơ sở tách, chuyển 

chức năng nhiệm vụ của 03 Phòng Thu thập - Chỉnh lý tài liệu, Bảo quản hồ 

sơ TLLT, Tổ chức sử dụng TLLT từ Chi cục Văn thư - Lưu trữ.  

TTLTLS thành phố Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách 

pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân 

hàng theo quy định của pháp luật. Trụ sở của TTLTLS thành phố Hà Nội đặt 

tại số 20 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội (nằm trong trụ sở của Chi cục Văn thư - Lưu trữ). UBND thành 

phố Hà Nội giao Giám đốc Sở Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của TTLTLS trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ 

thành phố Hà Nội theo quy định hiện hành.  

2.1.2.1. Chức năng 

- Tham mưu giúp Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực tiếp 

quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của Thành phố và thực hiện các hoạt động dịch 

vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật. 

- Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Chi 

cục Văn thư - Lưu trữ đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ 

của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ. 

2.1.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

  a) Tham mưu giúp Chi cục trưởng xây dựng, trình cấp có thẩm quyền 

ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu và phê 

duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của Thành phố. 
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b) Thẩm định, báo cáo Chi cục trưởng trình Giám đốc Sở Nội vụ phê 

duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu do cơ quan, tổ chức đề nghị giao nộp. 

c) Tham mưu Chi cục trưởng xây dựng kế hoạch thu thập tài liệu thuộc 

nguồn nộp lưu tài liệu và phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ 

lịch sử của Thành phố. 

d) Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu chuẩn 

bị tài liệu nộp lưu. 

đ) Thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, tu bổ phục chế, bảo 

hiểm, bảo quản, giải mật tài liệu lưu trữ lịch sử và tổ chức khai thác, sử dụng 

tài liệu lưu trữ; xây dựng công cụ tra cứu hồ sơ, tài liệu, tổ chức công bố, 

trưng bày triển lãm tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật. 

e) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác văn thư, 

lưu trữ. 

g) Sưu tầm tài liệu của cá nhân, gia đình, dòng họ theo quy định và trên 

cơ sở thoả thuận. 

h) Thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật. 

i) Quản lý tài chính, tài sản, trang thiết bị của Trung tâm theo quy định 

của pháp luật và theo phân cấp của Sở Nội vụ. 

k) Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Chi cục. 

2.1.2.3. Cơ cấu tổ chức và biên chế 

a) Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. 

b) Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm 

- Tổ Hành chính và dịch vụ : 5 viên chức; 

- Tổ Nghiệp vụ lưu trữ : 11 viên chức. 

c) Biên chế viên chức, lao động hợp đồng của Trung tâm Lưu trữ lịch 

sử nằm trong tổng biên chế công chức, viên chức thuộc Chi cục do Giám đốc 

Sở Nội vụ quyết định trong tổng biên chế hành chính sự nghiệp thuộc Sở Nội 

vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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2.2. Khối lƣợng, thành phần, nội dung  và giá trị tài liệu lƣu trữ đƣợc bảo 

quản tại Trung tâm Lƣu trữ lịch sử thành phố Hà Nội 

Hồ sơ, tài liệu bảo quản tại TTLTLS thành phố Hà Nội được hình thành 

trong quá trình hoạt động của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện, thị xã thuộc UBND thành phố Hà Nội (gồm có: 853 cơ quan thuộc 

nguồn nộp lưu tài liệu vào TTLTLS thành phố), chủ yếu là quản lý tài liệu 

hành chính với nội dung phong phú, đa dạng. Những tài liệu này là minh 

chứng lịch sử, là nguồn thông tin quý giá phản ánh chân thực, khách quan, 

toàn diện quá trình hình thành, xây dựng, bảo vệ và phát triển của thủ đô Hà 

Nội, phục vụ đắc lực cho hoạt động quản lý nhà nước trên tất cả các mặt, lĩnh 

vực của xã hội. 

2.2.1. Khối lượng tài liệu lưu trữ được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch 

sử thành phố Hà Nội 

  Thực tế tính đến ngày 10/9/2018, TTLTLS thành phố Hà Nội bảo quản 

tổng số: 74 phông lưu trữ (loại hình chủ yếu là tài liệu giấy, với nhiều khổ 

giấy khác nhau: A3, A4, A5, A0, …) gồm 62 phông đóng (trong đó: 37 phông 

đóng của tỉnh Hà Tây; 25 phông đóng của thành phố Hà Nội) và 12 phông mở 

của thành phố Hà Nội với tổng số: 29.470 hộp, tương đương 417.965 hồ sơ, 

quy ra mét: 3.669 mét thuộc nhiều nguồn nộp lưu qua nhiều giai đoạn lịch sử 

khác nhau từ 1923 - 2014.  

Tổng hợp số phông lưu trữ bảo quản tại TTLTLS thành phố Hà Nội 

(Phụ lục 01 kèm theo). 

2.2.2. Thành phần, nội dung tài liệu lưu trữ được bảo quản tại Trung tâm 

Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội 

* Tài liệu hành chính:  

Khối tài liệu này chiếm một vị trí lớn gồm các phông: Ủy ban Hành 

chính thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội, Ban Tổ chức chính 
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quyền và Sở Nội vụ Hà Nội, Hội đồng Thi đua Khen thưởng thành phố Hà 

Nội, Ủy ban Kháng chiến - Hành chính tỉnh Sơn Tây, Uỷ ban Kháng chiến - 

Hành chính tỉnh Hà Đông, Ủy ban Hành chính tỉnh Hà Tây, UBND tỉnh Hà 

Sơn Bình, UBND tỉnh Hà Tây, Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Hà 

Tây,… bao gồm các khối tài liệu phản ánh các mặt hoạt động, lĩnh vực cụ 

thể như sau: 

- Khối tài liệu Tổng hợp: hồ sơ, tài liệu về chỉ tiêu, kế hoạch, báo cáo, 

phương hướng nhiệm vụ tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, dài hạn 

và ngắn hạn của UBND thành phố, của các Sở, ban, ngành địa phương; tình 

hình công tác các năm; các số liệu thống kê tổng hợp về các mặt công tác, 

công tác bầu cử, ngoại vụ lễ tân, thi đua khen thưởng và công tác hành chính 

trong các cơ quan, đơn vị. 

- Khối tài liệu Nội chính:  

+ Hồ sơ, tài liệu về công tác chính quyền: tổ chức bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố Hà Nội.  

+ Hồ sơ về việc triển khai quy chế dân chủ tại cơ sở; công tác cán bộ, 

tổ chức bộ máy (kiện toàn thành lập, sáp nhập, giải thể quy định chức năng, 

nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị); tình hình quân sự, an ninh, quốc phòng - 

trật tự xã hội, Tòa án, Viện Kiểm sát - Thanh tra, công tác tôn giáo, tổ chức, 

cải cách hành chính. 

- Khối tài liệu Kinh tế:  

+ Hồ sơ, tài liệu về Tài chính: các hồ sơ về giao chỉ tiêu kế hoạch, quản 

lý tài chính, ngân sách, báo cáo thức hiện các chỉ tiêu-kế hoạch về tài chính, 

quản lý tài sản công; hồ sơ, tài liệu về ngân hàng: các hồ sơ tín dụng, tiết kiệm 

và quản lý tiền mặt, đầu tư cho vay vốn. 

+ Hồ sơ tài liệu về thương nghiệp: các hồ sơ, tài liệu về quản lý thị 

trường, phân phối lương thực, kinh doanh hàng hoá, xuât nhập khẩu.  
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+ Hồ sơ, tài liệu về nông nghiệp: báo cáo thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch 

phát triển nông nghiệp quản lý ruộng đất, thuỷ lợi; hồ sơ, tài liệu về công 

nghiệp: sản xuất và phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 

+ Hồ sơ, tài liệu về lâm nghiệp: trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng, khai 

thác vận chuyển chế biến lâm sản. 

- Khối tài liệu Văn xã:  

+ Hồ sơ, tài liệu về văn hóa thông tin: kỷ niệm chào mừng các ngày lễ 

lớn của dân tộc, bảo vệ các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. 

+ Hồ sơ, tài liệu về giáo dục - đào tạo: chương trình, kế hoạch, báo cáo 

phát triển giáo dục, thực hiện thi đua trong ngành giáo dục.  

+ Hồ sơ về y tế: bảo vệ chăm sóc bà mẹ - trẻ em, vệ sinh phòng dịch 

bệnh; hồ sơ, tài liệu về thể dục thể thao.  

+ Hồ sơ, tài liệu về các hoạt động của các hội, tổ chức đoàn thể; hồ sơ, 

tài liệu về khoa học công nghệ. 

- Khối tài liệu quản lý Đô thị và nhà đất:  

+ Hồ sơ, tài liệu về xây dựng và quản lý đất: quy hoạch chi tiết và quản 

lý, kiểm tra, đánh giá thực trạng, giao, chuyển nhượng, cải tạo sửa chữa các 

công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố. 

+ Hồ sơ, tài liệu về các dự án: đê sông Hồng, đê sông Đuống, bảo tàng 

Hà Nội, bảo tàng Hồ Chí Minh. 

- Khối tài liệu thi đua khen thưởng: phản ánh về công tác thi đua khen 

thưởng, Huân chương, huy chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ;  

- Khối tài liệu về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, 

viên chức của thành phố Hà Nội. 

* Tài liệu khoa học kỹ thuật:  

Khối tài liệu này gồm các phông: Văn phòng Kiến Trúc sư trưởng 

thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội, Sở Xây dựng  Hà Tây, Sở Nhà đất 

Hà Nội,… bao gồm các lĩnh vực cụ thể như sau: 
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- Cấp phép xây dựng cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân; 

- Hồ sơ thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình xây dựng trên địa bàn; 

- Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng; 

- Hồ sơ bán nhà theo Nghị định 61 của Chính phủ cho các hộ gia đình, 

cá nhân. 

* Tài liệu quý, hiếm: 

Bên cạnh khối hồ sơ, tài liệu trên đang bảo quản tại TTLTLS thành 

phố Hà Nội được hình thành trong quá trình hoạt động của các sở, ban, 

ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc UBND thành phố Hà Nội, hiện 

nay Sở Nội vụ thành phố Hà Nội đang chủ trì tổ chức triển khai thực hiện 

Đề án sưu tầm TLLT quý, hiếm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 

2015-2020. 

Theo thống kê, trong 02 năm (2017 và 2018), Tổ công tác sưu tầm tài 

liệu quý, hiếm (trong đó thành viên tham gia chủ yếu là viên chức thuộc 

TTLTLS thành phố Hà Nội) đã triển khai, thực hiện công tác điều tra, xác 

minh, thẩm định nguồn gốc TLLT quý, hiếm; tổ chức Hội nghị công bố và 

trao Quyết định của UBND thành phố Hà Nội công nhận 977 Đạo sắc phong 

tại 53 cơ sở thờ tự, dòng họ (trong đó đợt 1: công nhận 211 Đạo sắc phong tại 

13 cơ sở thờ tự thuộc 05/30 quận, huyện, thị xã; đợt 2: công nhận 766 Đạo sắc 

phong tại 40 cơ sở thờ tự thuộc 23/30 quận, huyện, thị xã) trên địa bàn thành 

phố Hà Nội.  

Đây là khối tài liệu được hình thành từ lâu đời phản ánh về giá trị văn 

hóa, lịch sử, tín ngưỡng, đánh dấu quá trình phát triển của xã hội qua các triều 

đại đang được lưu giữ trong cộng đồng dân cư (chủ yếu là ở các đình, đền và 

các dòng họ). Tuy nhiên, việc sưu tầm TLLT của Đề án mới chỉ dừng lại ở 

việc sưu tầm và công nhận các Đạo sắc phong tại các cơ sở thờ tự chứ chưa 

triển khai sưu tầm được các loại hình TLLT quý, hiếm khác. 
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Trao Quyết định và sắc phong cho Ban quản lý đền Và - thị xã Sơn Tây  

(ảnh: Văn Hiếu) 

2.2.3. Giá trị tài liệu lưu trữ được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử 

thành phố Hà Nội 

TLLT có vai trò rất quan trọng, chứa đựng nguồn thông tin quá khứ, có 

độ chính xác cao và có giá trị đặc biệt góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ 

toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của thành phố và của quốc gia. 

Với khối lượng, thành phần, nội dung của TLLT đang bảo quản tại 

TTLTLS thành phố Hà Nội đã phản ánh toàn diện các mặt hoạt động của 

thành phố. Những tài liệu này có ý nghĩa to lớn đối với việc khai thác, sử 

dụng để phục vụ các hoạt động chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa 

xã hội, nghiên cứu lịch sử,… 

* Giá trị về chính trị 

TLLT có giá trị to lớn và được sử dụng như một vũ khí, một công cụ 

quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp, của Đảng cầm quyền. Lịch 

sử nhân loại đã chứng minh rằng, ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, bất kỳ quốc 

gia nào, các giai cấp và Đảng cầm quyền đều có ý thức sử dụng TLLT như 

một công cụ hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. 
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Trong quá trình hoạt động đất nước nói chung và thành phố Hà Nội nói 

riêng, có thể thấy các loại tài liệu đã phản ánh về tất cả các lĩnh vực hoạt động 

tại các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức chính trị xã 

hội của thành phố Hà Nội. Từ đó, các cơ quan, tổ chức có cái nhìn tổng quát 

hơn, đánh giá những thành tựu đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế để 

xác định phương hướng, nhiệm vụ phù hợp cho từng giai đoạn phát triển kinh 

tế, xã hội của Thành phố. 

TLLT về địa giới hành chính, bản đồ địa giới, mốc lộ giới của cấp 

thành phố, huyện, xã… tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch, quản lý 

đất đai của thành phố. 

(ví dụ: Bản đồ địa giới hành chính phục vụ việc sáp nhập tỉnh Hà 

Tây, ... được các cơ quan trong thành phố sử dụng làm bằng chứng để phân 

định địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội với các tỉnh, thành phố lân 

cận và là cơ sở giải quyết các vấn đề về tranh chấp địa giới giữa các đơn vị 

hành chính trong thành phố, huyện, xã). 

 Ngoài ra, TLLT còn là nguồn thông tin đáng tin cậy hỗ trợ đắc lực cho 

công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an toàn xã hội, điều tra tội phạm và 

phòng chống tham nhũng; giải quyết các vụ án hình sự  nguy hiểm và dân sự. 

Có thể nói, TLLT bảo quản tại TTLTLS thành phố Hà Nội phản ánh sự 

lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, đó là 

những quyết sách đúng đắn, kịp thời, phù hợp với từng giai đoạn phát triển 

của thành phố Hà Nội. 

* Giá trị về kinh tế 

TLLT có ý nghĩa về kinh tế, phản ánh tình hình phát triển kinh tế chung 

của đất nước, tình hình phát triển của từng ngành, từng lĩnh vực nói chung và 

của thành phố Hà Nội nói riêng.  

Trong thành phần các phông lưu trữ bảo quản tại TTLTLS thành phố 

Hà Nội có nhiều tài liệu phản ánh về lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là những tài 

liệu về quản lý kinh tế, các tổ chức kinh tế ở địa phương. Đó là những tài liệu 
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phản ánh về các chủ trương, sự phát triển kinh tế, phản ánh hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ của các tổ chức kinh tế ở địa phương. 

Ngoài ra, còn có TLLT về các công trình, nhà máy, xí nghiệp, khí 

tượng thủy văn, môi trường, cây trồng, … có liên quan. Sử dụng các TLLT 

này sẽ giúp cho việc xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế của 

đất nước cũng như của thành phố Hà Nội hoàn chỉnh, phù hợp với thực tế, có 

cơ sở khoa học giúp các nhà thiết kế và chế tạo lựa chọn được phương án tối 

ưu đem lại chất lượng hiệu quả cao hơn. 

(ví dụ: Hồ sơ về việc phê duyệt dự án cải tạo và nâng cấp Chợ Đông 

Ngạc - Từ Liêm, địa điểm: Huyện Từ Liêm-Hà Nội năm 1997; Hồ sơ dự án: 

Xây dựng tượng đài Quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh tại vườn hoa Vạn Xuân 

- Ba Đình Hạng mục: Phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, Phê duyệt dự án 

đầu tư, năm 2003-2004 góp phần đẩy nhanh tiến độ khảo sát, thiết kế, thi công 

các công trình xây dựng cơ bản, khôi phục và sửa chữa nhanh chóng, đảm bảo 

chất lượng phục chế, trùng tu, cải tạo nâng cấp các công trình bị hư hỏng, bị 

chiến tranh tàn phá). 

Theo Quy hoạch, Thành phố Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị, 

hành chính của cả nước, đô thị loại đặc biệt; là trung tâm văn hóa, giáo dục 

đào tạo và khoa học kỹ thuật quan trọng của cả nước. Thủ đô Hà Nội phát 

triển theo mô hình chùm đô thị gồm khu vực đô thị trung tâm, 5 đô thị vệ tinh 

gồm: Khu vực đô thị trung tâm được phát triển mở rộng từ khu vực nội đô về 

phía Tây, Nam đến đường Vành đai 4 và về phía Bắc với khu vực Mê Linh, 

Đông Anh; phía Đông đến khu vực Gia Lâm và Long Biên. 5 đô thị vệ tinh là 

Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên và Sóc Sơn. 

Có được kết quả như trên không chỉ nhờ sự quan tâm chỉ đạo của lãnh 

đạo thành phố, các cấp, các ngành mà còn có sự giúp sức của TTLTLS thành 

phố Hà Nội, trong quá trình tra tìm tài liệu phục vụ cho xây dựng, quy hoạch 

và phát triển của thành phố Hà Nội. 
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(ví dụ: Hồ sơ dự án xây dựng dự án tuyến đường 2,5 từ Đầm Hồng đến 

quốc lộ 1A giúp cho công tác xây dựng dự án, quy hoạch được triển khai 

nhanh chóng, chính xác, giảm bớt thời gian, nhân lực, kinh phí trong quá trình 

điều tra, khảo sát thực địa).  

* Giá trị về khoa học kỹ thuật 

Hiện nay, tài liệu khoa học kỹ thuật được lưu trữ tại TTLTLS thành 

phố Hà Nội chưa nhiều, nhưng trong khối tài liệu hành chính, có một số hồ 

sơ về khoa học kỹ thuật như: hồ sơ xây dựng giao thông, cầu cống, địa 

chất,… Như vậy, việc nghiên cứu các loại hình tài liệu này sẽ giúp ích trong 

việc đánh giá tổng kết về lĩnh vực khoa học kỹ thuật của Thành phố, từ đó 

hình thành các chính sách phát triển, rút kinh nghiệm trong quá trình xây 

dựng về sau. 

(ví dụ: Hồ sơ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ Giải phóng mặt bằng cầu Vĩnh 

Thịnh và một số dự án có thu hồi đất trên địa bàn xã Đường Lâm, thị xã Sơn 

Tây, thành phố Hà Nội năm 2012 góp phần tạo tiền đề thuận lợi cho việc lập 

phương án bồi thường và có chính sách hỗ trợ người dân… bảo đảm tiến độ 

giải phóng mặt bằng, thi công dự án theo đúng quy định). 

* Giá trị về văn hóa xã hội 

Văn hóa là sản phẩm của loài người, văn hóa được tạo ra và phát triển 

trong quan hệ giữa con người và xã hội. Theo cách hiểu này, tài liệu cũng là 

sản phẩm của loài người bởi thông tin chứa đựng trong đó phản ánh hoạt 

động, tinh thần, tri thức của con người trong đời sống hàng ngày. Do đó, 

thông tin trong TLLT được khai thác, sử dụng phục vụ cho việc nghiên cứu 

văn hóa của dân tộc, vùng miền. 

Có thể nói, TLLT đang bảo quản tại TTLTTLS thành phố Hà Nội phản 

ánh mọi mặt của đời sống văn hóa xã hội địa phương. Bởi vậy, quá trình khai 

thác, sử dụng tài liệu tại đây có thể giúp các cơ quan chuyên môn trong quá 
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trình thực hiện các công việc của mình, nhằm phục vụ các hoạt động như: xây 

dựng các chính sách văn hóa xã hội, lịch sử hoạt động văn hóa, giáo dục, phát 

triển du lịch…  

Thực tế đã chứng minh, hiện nay, trong các kho lưu trữ từ Trung ương 

đến địa phương còn bảo quản khá nhiều tài liệu về các giá trị văn hóa Việt 

Nam như: phong tục tập quán, cách ăn mặc, nhà cửa, tôn giáo … từ nhiều thế 

kỷ. Xã hội ngày càng phát triển và các loại hình tài liệu về đời sống văn hoá 

vật chất và văn hoá tinh thần của nhân dân ta được giữ lại ngày càng nhiều 

hơn, đa dạng, phong phú hơn.  

Hiện nay, tài liệu tại TTLTLS thành phố Hà Nội có thể giúp các nhà 

nghiên cứu tra cứu các thông tin hữu ích nhằm trùng tu, phục chế các công 

trình văn hóa vật thể của địa phương. 

(ví dụ: Hồ sơ về việc đầu tư, tôn tạo tu bổ di tích Văn Miếu - Quốc Tử 

Giám phục vụ trong việc trùng tu, tôn tạo di tích của thành phố Hà Nội).  

Bên cạnh đó, TLLT chứa đựng những thông tin đáng tin cậy để làm cơ 

sở cho các cơ quan giải quyết các chế độ chính sách cho công chức, viên chức 

và người có công; những đối tượng xã hội có liên quan như: hồ sơ liệt sỹ, 

thương binh, hồ sơ cán bộ đi B, hồ sơ khen thưởng Huân chương, Huy 

chương, ... 

(ví dụ: Nhờ khai thác hồ sơ số 12083 về việc công nhận khen thưởng 

Huân chương kháng chiến hạng nhì đã giúp bà Nguyễn Thị Đích hoàn thiện 

thủ tục hưởng trợ cấp người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc ). 

(ví dụ: Ngày 15/9/2017, với “Danh mục hồ sơ cán bộ đi B” của thành 

phố Hà Nội được Trung tâm Lưu trữ quốc gia III trao tặng, Chi cục Văn thư - 

Lưu trữ thành phố Hà Nội đã tiến hành làm các thủ tục trao trả hồ sơ cho cán 

bộ đi B gồm 2.444 hồ sơ, kỷ vật (giấy) từ năm 1959 thuộc thành phố Hà Nội, 

tỉnh Hà Tây (cũ), tỉnh Hà Đông (cũ), tỉnh Sơn Tây (cũ) cho đại diện của 30 

quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội).  
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Giao, nhận hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B (ảnh: Văn Hiếu) 

Đây chính là những minh chứng xác thực nhất chứng minh cho những 

gì người dân đã cống hiến cho Đảng, cho Cách mạng. Việc làm thiết thực trên 

nhằm tri ân công lao, sự hy sinh to lớn và giải quyết chế độ chính sách đối với 

những người đã có công với đất nước. Đồng thời, phát huy giá trị tài liệu lưu 

trữ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc trong sự nghiệp giải 

phóng đất nước. Và chính những nét văn hoá này đã góp phần tạo nên sự độc 

đáo cho Thành phố Hà Nội - thủ đô ngàn năm văn hiến và thực sự là điểm đến 

thú vị, thu hút du khách trong và ngoài nước. 

* Giá trị về lịch sử 

TLLT bảo quản tại TTLTLS thành phố Hà Nội góp phần quan trọng 

trong việc biên soạn lịch sử ngành, địa phương. Hà Nội là thủ đô với bề dày 

1000 năm tuổi có lịch sử lâu đời, truyền thống văn hóa đa dạng và giàu bản 

sắc; đứng đầu cả nước về số lượng di tích Việt Nam với 3.840 di tích trên 

tổng số gần 40.000 di tích Việt Nam (trong đó có 1.164 di tích trên tổng số 

gần 3.500 di tích cấp quốc gia ở Việt Nam). Qua TLLT, có thể cảm nhận 
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được dòng chảy đời sống nhiều sóng gió, những bước chuyển mình lịch sử mà 

người Hà Nội từng trải qua, ngày càng khẳng định được thành phố Hà Nội có 

thế mạnh để phát triển du lịch văn hóa, tâm linh và hội thảo. 

(ví dụ: Hồ sơ về việc bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích thành cổ 

Hà Nội năm 2006 giúp các cơ quan nghiên cứu xây dựng những kế hoạch 

nghiên cứu, bảo tồn và tôn tạo khu di tích cùng với sự phối hợp liên ngành, 

tạo nên tính thống nhất về quan điểm, phương pháp xử lý của các chuyên 

gia, các nhà nghiên cứu để việc trùng tu, tôn tạo đạt được hiệu quả.  Nhân 

dân cả nước vô cùng tự hào và vui mừng vì khu di tích thành cổ Hà Nội là 

biểu trưng cho lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam nói 

chung và lịch sử Hà Nội nói riêng. Việc tiếp tục nghiên cứu, tôn tạo và phát 

huy giá trị khu di tích sẽ góp phần quan trọng vào việc phát huy những 

truyền thống tốt đẹp của cha ông, nhằm xây dựng một nền văn hoá Việt Nam 

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc). 

TLLT còn góp phần vào việc tố cáo tội ác chiến tranh khiến cho người 

dân Việt Nam mắc các chứng bệnh dị thường, quái dị… ảnh hưởng đến các 

thế hệ sau này.  

(ví dụ: Báo cáo của Ủy ban hành chính các khu phố, huyện, cục, sở và 

đơn vị về công tác chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong 12 ngày chống đợt tập 

kích chiến lược không quân Mỹ vào Hà Nội từ ngày 18 đến 30/12/1972. Cách 

đây 47 năm, Mỹ mở cuộc tập kích chiến lược bằng không quân vào Hà Nội và 

các thành phố lớn ở miền Bắc, hòng xoay chuyển tình thế trên bàn đàm phán 

Pari. Với ý chí quyết chiến quyết thắng, trong 12 ngày đêm, quân và dân miền 

Bắc đã đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược, làm nên chiến thắng 

“Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, buộc chính quyền Mỹ phải tuyên bố 

ngừng ném bom đánh phá miền Bắc và ký Hiệp định Pari làm cho người dân 

Hà Nội thêm tự hào, tự tin để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực xây 

dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp).  
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2.2.4. Tình hình tổ chức khoa học tài liệu và bảo quản tài liệu lưu trữ tại 

Trung tâm lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội  

2.2.4.1. Tổ chức khoa học tài liệu 

Tổ chức khoa học tài liệu có vai trò quan trọng trong công tác lưu trữ 

nói chung và đối với việc phát huy giá trị TLLT nói riêng, bao gồm: phân loại 

tài liệu; xác định giá trị tài liệu và xây dựng công cụ tra cứu TLLT. 

* Phân loại tài liệu 

- Phân loại tài liệu theo các phông lưu trữ  

Hiện nay, tài liệu được bảo quản tại TTLTLS thành phố Hà Nội đã 

được phân loại theo các phông lưu trữ theo phương án thời gian - mặt hoạt 

động, được xác định giới hạn với thời gian bắt đầu - kết thúc và giới hạn 

phông lưu trữ để tránh các phông bị phân tán, lẫn lộn, đảm bảo sự toàn vẹn 

của các phông lưu trữ.  

Vận dụng phương án này để phân loại tài liệu theo các phông sẽ phản 

ánh tốt nhất quá trình và kết quả của các cơ quan trong từng nhiệm kỳ (từng 

thời gian nhất định); giúp cho việc theo dõi, tổng kết đánh giá tình hình thực 

hiện công tác của các cơ quan được thuận lợi hơn. 

Ngoài ra, việc lựa chọn và xây dựng phương án phân loại tài liệu như 

trên được thực hiện khoa học và phù hợp với điều kiện thực tế của từng phông 

lưu trữ giúp cho việc tra tìm tài liệu một cách nhanh chóng, chính xác. 

(ví dụ: Đối với phông lưu trữ của UBND tỉnh Hà Tây thì phương án 

phân loại được chọn là thời gian - mặt hoạt động). 

 (ví dụ: Phông lưu trữ Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà Tây với thời gian 

bắt đầu năm 1964 - thời gian kết thúc năm 1991). 

(ví dụ: Phông lưu trữ Ban Ngoại vụ thành phố Hà Nội (phông đóng) 

với thời gian bắt đầu năm 1981 - thời gian kết thúc năm 1991 và phông lưu 

trữ Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội (phông mở) với thời gian bắt đầu năm 

1992 - thời gian kết thúc 2004)). 
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- Phân loại tài liệu trong các phông lưu trữ 

Căn cứ vào đặc trưng cơ bản hình thành tài liệu để phân loại tài liệu của 

các phông thành các nhóm lớn để từ đó phân chia tài liệu thành các nhóm nhỏ 

hơn (nhóm nhỏ nhất tương ứng với một hồ sơ hoặc đơn vị bảo quản). 

* Xác định giá trị tài liệu 

Việc xác định giá trị tài liệu giúp lưu giữ lại những tài liệu có giá trị cao 

phục vụ cho các yêu cầu khác nhau về khai thác, sử dụng tài liệu của cơ quan, 

tổ chức, của người dân. 

Trong thời gian qua, UBND thành phố Hà Nội chưa ban hành được 

Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động 

của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào TTLTLS thành phố Hà Nội 

quản lý để làm cơ sở pháp lý nhằm lựa chọn và lưu giữ lại những tài liệu có 

giá trị vĩnh viễn phục vụ cho các yêu cầu khác nhau về khai thác, sử dụng tài 

liệu của cơ quan, tổ chức, của người dân.  

Vì thế đến nay, việc xác định giá trị TLLT bảo quản tại TTLTLS thành 

phố Hà Nội vẫn được thực hiện theo các văn bản trước khi Luật Lưu trữ năm 

2011 ra đời. Phần lớn tài liệu trong các phông lưu trữ bảo quản tại TTLTLS 

thành phố Hà Nội được xác định thời hạn bảo quản là vĩnh viễn, lâu dài và 

tạm thời trong khi thực tế nếu xác định lại giá trị tài liệu theo quy định hiện 

hành (Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011, Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 

03/6/2011, Thông tư số 13/2011 ngày 24/10/2011 thì số lượng hồ sơ, tài liệu 

đủ tiêu chuẩn về thời hạn bảo quản không nhiều, có nghĩa là số lượng hồ sơ, 

tài liệu trên sẽ không còn giá trị sẽ phải hủy. Như vậy, việc xác định giá trị tài 

liệu bảo quản tại TTLTLS thành phố Hà Nội hiện nay chưa thực hiện theo các 

văn bản quy định hiện hành; chưa thực hiện xác định lại giá trị tài liệu đối với 

những tài liệu có giá trị lâu dài và tạm thời thành tài liệu có thời hạn bảo quản 

là 10 năm, 20 năm, 50 năm hay 70 năm.  
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(ví dụ: Hồ sơ số 119 cũ của Sở Tài chính Hà Tây đang để thời hạn 

bảo quản là lâu dài hay hồ sơ số 91 cũ của Sở Tài chính Hà Tây đang để 

thời hạn bảo quản là tạm thời nhưng thực tế theo văn bản quy định hiện 

hành nếu xác định lại giá trị thì chỉ có thời hạn bảo quản là 10 năm, có 

nghĩa là đã hết giá trị). 

*  Xây dựng công cụ tra cứu TLLT 

Tại TTLTLS Thành phố Hà Nội đã xây dựng hệ thống công cụ tra cứu 

gồm: mục lục hồ sơ theo từng phông và hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu lưu 

trữ giúp cho việc tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu được thuận lợi, nhanh 

chóng, tiết kiệm và hiệu quả. Cụ thể:          

          - Mục lục hồ sơ   

          Mục lục hồ sơ là loại công cụ truyền thống, được sử dụng khá phổ biến 

dùng để thống kê các hồ sơ, cố định trật tự các hồ sơ theo phương án hệ thống 

hoá phản ánh thành phần, nội dung các hồ sơ trong phông lưu trữ và được 

thực hiện thống nhất theo quy định tại TCN-04-1997 ban hành kèm theo 

Quyết định số 72/QĐ-KHKT ngày 02/3/1997 của Cục Lưu trữ Nhà nước. 

 Hiện tại, TTLTLS thành phố Hà Nội có: hơn 300 quyển mục lục hồ sơ. 

 

Mục lục hồ sơ phông Sở Xây dựng Hà Nội (ảnh: Diệu Loan) 
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          - Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu lưu trữ 

Hiện nay, sự phát triển nhanh chóng của kỹ thuật công nghệ thông tin 

đã hỗ trợ đắc lực cho nhu cầu truyền tin, khai thác thông tin và dữ liệu. Trong 

đó, hệ thống thông tin điện tử (Internet) được mọi người quan tâm sử dụng 

nhiều nhất nhờ tính thông dụng trong việc giao tiếp, tìm kiếm và đọc thông tin 

bằng tính năng ưu việt của các phần mềm ứng dụng về quản lý, số hóa tài 

liệu. Việc sử dụng công nghệ thông tin trong bảo quản và sử dụng có hiệu quả 

giá trị tài liệu điện tử có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển kinh 

tế, xã hội, lịch sử. 

Có thể hiểu, số hóa tài liệu là việc biến đổi các loại hình thông tin sang 

thông tin số (các bit thông tin dữ liệu). Các loại hình tài liệu (giấy, ảnh, 

phim,…) sau khi qua công đoạn xử lý bằng các thiết bị chuyên ngành và phần 

mềm ứng dụng sẽ được số hóa thành các bit mang thông tin dữ liệu trên 

đường truyền internet, tạo nên những cơ sở dữ liệu mở, dễ dàng tìm kiếm, 

trao đổi và chia sẻ kiến thức một cách thuận tiện nhật. Mục đích của số hóa tài 

liệu chính là kéo dài tuổi thọ cho tài liệu, đồng nhất các loại hình tài liệu cũng 

như quản lý, khai thác tài liệu một cách tập trung. 

Năm 2012, bên cạnh việc phục vụ độc giả sử dụng TLLT theo phương 

pháp truyền thống (Mục lục hồ sơ), UBND thành phố Hà Nội đã đầu tư, xây 

dựng phần mềm cơ sở dữ liệu lưu trữ và đi vào hoạt động từ năm 2013 để 

quản lý, khai thác tài liệu trên hệ thống máy tính.  

Đến nay, qua khảo sát TTLTLS thành phố Hà Nội đã số hóa được 

1.220.000 trang văn bản (với 400.000 văn bản; 32.000 hồ sơ) của các phông: 

Ủy ban hành chính thành phố Hà Nội; Văn phòng Kiến trúc sư trưởng thành 

phố Hà Nội; UBND thành phố Hà Nội qua các giai đoạn. Cụ thể như sau:  
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Biểu 2.3. Tổng hợp số lƣợng trang văn bản đã đƣợc số hóa  

của các phông lƣu trữ theo giai đoạn 

Năm Tên phông Giai đoạn 
Số trang 

văn bản 

2016 UB Hành chính thành phố 

Hà Nội 

1953 - 1976 320.000 

2017 Văn phòng Kiến trúc sư 

trưởng thành phố Hà Nội 

1923 - 2000 752.000 

2018 UBND thành phố Hà Nội 2002 - 2008 148.000 

Tổng   1.220.000 

 

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện số hóa tài liệu với số lượng như 

trên là quá ít, khá khiêm tốn so với khối lượng tài liệu trong các phông lưu trữ 

hiện đang bảo quản tại TTLTLS thành phố Hà Nội. 

Có thể thấy, việc thực hiện số hóa dữ liệu lưu trữ là biện pháp tối ưu 

giải quyết việc lưu trữ, truy xuất, chia sẻ hay tìm kiếm thông tin hết sức dễ 

dàng, giúp cắt giảm chi phí tối đa cho việc quản lý và không gian lưu trữ. Như 

vậy, tài liệu giấy sẽ dần được số hoá tiến tới ứng dụng nhiều giải pháp tiên 

tiến như mã vạch, mã QR … trong quản lý tài liệu để giảm thiểu việc cung 

cấp sử dụng tài liệu gốc tránh làm hư hỏng, mất mát tài liệu, giảm thời gian 

tra cứu của độc giả. 

2.2.4.2. Bảo quản tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố 

Hà Nội 

Thực hiện theo Thông tư 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 của Bộ 

Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng, Chỉ thị 05/CT-

TTCP ngày 02/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ, năm 1998 thành phố Hà 

Nội đã đầu tư xây dựng kho kiên cố và đưa vào sử dụng năm 2006 theo tiêu 
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chuẩn quy định về kho lưu trữ chuyên dụng, đảm bảo các tiêu chuẩn về diện 

tích tải trọng sàn, hệ thống điện, chế độ nhiệt độ-độ ẩm, chế độ thông gió, ánh 

sang, cửa ra vào, cửa sổ, … để phục vụ việc bảo quản an toàn tài liệu. 

Kho Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội là là kho chuyên dụng (17 tầng) 

với tổng diện tích sử dụng là 5,729,84 m
2
.  

Tính đến ngày 10/9/2018, trong kho đã trang bị các trang thiết bị bảo 

quản: giá sắt (3.4150m giá); giá compact lưu tài liệu khổ A4 (7.920m giá); giá 

compact lưu tài liệu ghi âm, ghi hình (700m giá); giá compact lưu tài liệu 

Microfilm (300m giá); giá compact lưu tài liệu phim ảnh (920m giá); tủ lưu 

tài liệu khổ A0 (100 cái); tủ lưu tài liệu lớn hơn khổ A0 (18 cái); cặp bìa đựng 

phim ảnh free acid (5.000 cặp); hộp free acid lưu tài liệu khổ A4 (55.000 

hộp). Tại mỗi phòng kho đều trang bị dụng cụ đo nhiệt độ-độ ẩm, hệ thống 

thông gió, điều hoà, máy hút ẩm và các dụng cụ làm vệ sinh tài liệu. Có trang 

bị hệ thống quay camera giám sát bên ngoài khu vực kho; có hệ thống chống 

đột nhập phòng gian bảo mật đối với kho lưu trữ và TLLT; có hệ thống máy 

vi tính để lưu giữ thông tin.  

Bên cạnh đó, các biện pháp kỹ thuật bảo quản tài liệu cũng được 

TTLTLS thành phố Hà Nội triển khai thực hiện: trang bị hệ thống tu bổ, phục 

chế tài liệu; hệ thống phòng chống cháy tự động hiện đại, phòng chống thiên 

tai; phòng chống côn trùng, nấm mốc; khử axit và các tác nhân gây hư hại đến 

tài liệu; theo dõi và duy trì nhiệt độ-độ ẩm phù hợp với từng loại hình tài liệu. 

2.3. Nhận thức, quan điểm định hƣớng của Chi cục Văn thƣ - Lƣu trữ và 

Trung tâm Lƣu trữ lịch sử thành phố Hà Nội về phát huy giá trị tài liệu 

lƣu trữ 

2.3.1. Nhận thức, quan điểm của Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố 

Hà Nội 

Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, Chi cục Văn thư - Lưu trữ 

thành phố Hà Nội đã quan tâm, chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục, 
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phổ biến kịp thời các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác lưu trữ 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời nhận thức được vai trò 

cung cấp thông tin của TLLT đối với việc hoạch định các đường lối, chủ 

trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước cũng như vai trò, ý nghĩa của 

TLLT trong tất cả các mặt, các lĩnh vực của đời sống xã hội.  

Trên cơ sở đó, Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hà Nội xây dựng 

kế hoạch theo giai đoạn, theo năm cho việc phát huy giá trị TLLT một cách 

chuyên nghiệp, khoa học và có quy trình chặt chẽ, làm thường xuyên và có 

hệ thống.  

Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hà Nội thường xuyên mở rộng 

mối quan hệ, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan có nguồn tài liệu phong phú, đa 

dạng (các Trung tâm Lưu trữ quốc gia; các Trung tâm Lưu trữ lịch sử các tỉnh, 

thành phố; các cơ quan, tổ chức có liên quan, …) để giới thiệu các TLLT, để 

thu thập hồ sơ, tài liệu cũng như sưu tầm thêm TLLT quý, hiếm để bổ sung 

vào nguồn TLLT đưa ra phục vụ độc giả nhằm nâng cao nhận thức trong nhân 

dân và giới thiệu với bạn bè quốc tế về khối TLLT có giá trị đặc biệt này. 

Bên cạnh đó, Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hà Nội tổ chức ứng 

dụng công nghệ thông tin sâu, rộng trong tất cả các nghiệp vụ của ngành để 

tiến tới xây dựng hình thái “Văn thư - Lưu trữ điện tử”. Các TLLT dần được 

số hoá dưới dạng các văn bản điện tử, có giá trị pháp lý, bảo đảm tính chứng 

cứ và được xử lý, lập hồ sơ điện tử trên diện rộng.  

Cùng với đó, là việc khai thác, phát huy giá trị TLLT trên mạng 

internet để không chỉ cung cấp kiến thức lịch sử, xã hội mà còn góp phần giáo 

dục tinh thần yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia cho người dân; trong đó, 

tập trung khai thác ưu thế của mạng xã hội và truyền thông xã hội để tận dụng 

khả năng lan truyền thông tin nhanh và rộng đến mọi đối tượng.  

Thời gian tới, Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục 

đổi mới, đa dạng hoá các hình thức công bố, giới thiệu TLLT qua mạng với 
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các hoạt động như: tổ chức phòng đọc trực tuyến, trưng bày, triển lãm tài liệu 

ảo bằng công nghệ 3D, giới thiệu tài liệu trên mạng xã hội như: facebook, 

youtube, … 

Với mục đích làm phong phú hơn nguồn TLLT của quốc gia, của dân 

tộc, công tác sưu tầm tài liệu quý, hiếm trong và ngoài nước cũng sẽ được duy 

trì và quan tâm thực hiện. Nhất là với các tư liệu đang được người dân, các 

dòng họ sở hữu, từ đó khuyến khích chủ sở hữu biếu, ký gửi, bán tư liệu cho 

cơ quan lưu trữ hoặc đăng ký tại các cơ quan lưu trữ để được hướng dẫn, hỗ 

trợ bảo quản, tránh làm thất lạc, mất mát những nguồn TLLT quý. 

2.3.2. Nhận thức, quan điểm của Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố            

Hà Nội 

TTLTLS thành phố Hà Nội nhận thức được rằng việc phát huy giá trị 

TLLT mang tính quyết định và cuối cùng để giúp TLLT đến gần hơn với độc 

giả và giúp độc giả hiểu thêm về giá trị của TLLT từ đó góp phần nâng cao 

hiệu quả giá trị của TLLT. 

Trong thời gian tới, TTLTLS thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì việc 

triển khai các biện pháp, hình thức tổ chức khoa học tài liệu theo hướng chủ 

động nhằm bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị TLLT có giá trị chính trị, lịch 

sử, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật, … qua đó giáo dục ý thức cho các tầng 

lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.  

  Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, TTLTLS thành phố Hà Nội (cụ thể là 

bộ phận chuyên môn được phân công làm nhiệm vụ phát huy giá trị TLLT) sẽ 

chủ động trau dồi kiến thức, tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu để tham mưu đề xuất 

các nội dung về phát huy giá trị TLLT: thông báo khối lượng, thành phần, nội 

dung tài liệu thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin 

điện tử; xây dựng các bộ phim tư liệu; xuất bản các ấn phẩm giới thiệu về hồ 

sơ, tài liệu hoặc tổ chức các cuộc trưng bày, triển lãm TLLT … 



 55 

2.4. Các hình thức phát huy giá trị của tài liệu lƣu trữ tại Trung tâm Lƣu 

trữ lịch sử thành phố Hà Nội 

Trong thực tế, hầu hết tại các Trung tâm Lưu trữ lịch sử nói chung và 

TTLTLS thành phố Hà Nội nói riêng đều đã và đang áp dụng các hình thức sử 

dụng tài liệu theo quy định tại Điều 32 của Luật Lưu trữ, nhằm phát huy tối 

đa, có hiệu quả giá trị của TLLT, đó là:  

- Sử dụng tài liệu tại Phòng đọc.  

- Sao tài liệu lưu trữ, chứng thực TLLT. 

- Xuất bản ấn phẩm lưu trữ. 

- Trưng bày, triển lãm TLLT. 

- Giới thiệu tài liệu lưu trữ trên phương tiện thông tin đại chúng, trang 

thông tin điện tử. 

Những năm gần đây, thủ tục hành chính trong lĩnh vực khai thác sử 

dụng tài liệu cũng được giản tiện nhanh chóng khiến cho lượng độc giả đến 

với lưu trữ ngày càng tăng.  

Ngày 29/6/2017, Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hà Nội ban hành 

Quyết định số 158/QĐ-CCVTLT về việc áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 kèm theo 04 quy 

trình thực hiện đối với 03 thủ tục hành chính và 10 quy trình nội bộ trong đó 

có 02 quy trình về: 

- Quy trình phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại Phòng đọc; 

- Quy trình cấp bản sao và chứng thực lưu trữ.  

Quy trình phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại Phòng đọc; Quy 

trình cấp bản sao và chứng thực lưu trữ tại TTLTLS thành phố Hà Nội; Một 

số mẫu phiếu sử dụng phục vụ khai thác tài liệu tại TTLTLS thành phố Hà 

Nội.(Phụ lục 02 kèm theo). 

Qua quy trình này, cho chúng ta thấy thời gian giải quyết công việc cho 

độc giả khá nhanh chóng, thuận tiện, góp phần điều chỉnh mối quan hệ giữa 
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người dân và cơ quan nhà nước theo hướng thân thiện và tích cực. Từng bước 

nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành 

chính nhà nước, hướng đến thực hiện thành công mục tiêu chương trình tổng 

thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020  

Theo số liệu thống kê của TTLTLS thành phố Hà Nội, từ năm 2016 

đến năm 2018 đã tổ chức phục vụ tổng số: 815 lượt người đến khai thác với 

số lượng: 3.431 hồ sơ (trong đó năm 2016: 1.152 hồ sơ; năm 2017: 1.380 hồ 

sơ; năm 2018: 899 hồ sơ). Tính trung bình mỗi năm TTLTLS thành phố Hà 

Nội phục vụ khoảng 270 lượt người với 1.143 hồ sơ. Cụ thể theo từng năm 

như sau: 

Biểu 2.4. Tổng hợp số lƣợng độc giả khai thác, sử dụng tài liệu  

từ năm 2016 đến năm 2018 

Năm 
Số lƣợt ngƣời 

khai thác 

Số lƣợng hồ sơ 

Đọc/mƣợn Sao chụp Chứng thực 

2016 212 40 788 324 

2017 351 70 511 799 

2018 252 241 371 287 

Tổng 815 351 1.670 1.410 

 

Qua biểu tổng hợp trên cho thấy: 

Năm 2016, số lượng người khai thác tài liệu thấp nhất là: 212 lượt 

người (ít hơn năm 2017: 139 lượt người, ít hơn năm 2018: 40 lượt người) với 

tổng số tài liệu được độc giả khai thác là: 1.152 hồ sơ, trong đó nhiều nhất là: 

sao chụp tài liệu với: 788 hồ sơ.  

Năm 2017, tuy số lượng người khai thác cao nhất là: 351 lượt người 

tăng lên so với năm 2016 và năm 2018 với tổng số tài liệu được độc giả khai 

thác lại cao nhất so với năm 2016 với: 1.380 hồ sơ, trong đó nhiều nhất là: 

chứng thực tài liệu với: 799 hồ sơ.  
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Năm 2018, số lượng người khai thác là: 252 lượt tăng hơn so với năm 

2016 và giảm hơn so với năm 2017 với tổng số tài liệu được độc giả khai thác 

thấp nhất so với năm 2016 và năm 2017 với: 899 hồ sơ, trong đó nhiều nhất 

(giống năm 2016) là chứng thực tài liệu với: 272 hồ sơ.  

Biểu 2.5. Trung bình số lƣợng độc giả khai thác, sử dụng tài liệu  

theo tháng và theo ngày 

Năm 

Số lƣợt 

ngƣời 

khai thác, 

chứng 

thực 

Số lƣợng 

hồ sơ 

Trung 

bình 

(tháng/hồ 

sơ) 

Trungbình 

(ngày/hồ 

sơ) 

Ghi chú 

 

2016 

 

212 

 

1.152 

17,7 lượt 

người/ 

96 hồ sơ 

0,59 lượt 

người/ 

3,2 hồ sơ 

 

 

2017 

 

351 

 

1.380 

29,2 lượt 

người/ 

115 hồ sơ 

0,97 lượt 

người/ 

3,8 hồ sơ 

 

 

2018 

 

252 

 

899 

21 lượt 

người/ 

74,9 hồ sơ 

0,7 lượt 

người/ 

2,4 hồ sơ 

 

 

Cũng từ số liệu thống kê trên của TTLTLS thành phố Hà Nội, từ năm 

2016 đến năm 2018, có thể tính được trung bình số lượng độc giả khai thác, 

sử dụng tài liệu theo tháng và ngày như sau: 

Qua số liệu trên cho thấy, năm 2017 số lượt người khai thác theo trung 

bình tháng và ngày là nhiều nhất so với năm 2016 và năm 2018. Chứng tỏ, số 

lượt người khai thác theo trung bình tháng và ngày có sự tăng, giảm không 

đồng đều. 
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Nhu cầu khai thác, sử dụng TLLT là tất yếu và thiết thực trong một xã 

hội phát triển. Trong bối cảnh lượng thông tin ngày càng phong phú, phức tạp, 

đa chiểu thì việc được tiếp cận các nguồn thông tin có độ chính xác, đảm bảo 

tin cậy cao như TLLT lại trở nên thực sự quý hiếm. 

2.4.1. Sử dụng tài liệu tại Phòng đọc 

Phục vụ độc giả khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Phòng đọc là hình 

thức phát huy giá trị tài liệu truyền thống của ngành Lưu trữ. Đây là hình thức 

được áp dụng nhiều nhất, được tiến hành thường xuyên và phổ biến nhất tại 

các TTLTLS nói chung và TTLTLS thành phố Hà Nội nói riêng. 

Tại tầng 2, TTLTLS thành phố Hà Nội bố trí 01 Phòng đọc chung với 

phòng làm việc của viên chức thuộc bộ phận khai thác, sử dụng TLLT với 

diện tích trên 30m² để phục vụ độc giả đến sử dụng tài liệu; bố trí 01 viên 

chức tiếp nhận nhu cầu và trả kết quả phục vụ độc giả. 

Tại đây, độc giả có thể nghiên cứu được nhiều tài liệu cùng một lúc; có 

thể được viên chức phòng đọc tư vấn, giải đáp trực tiếp và có thể học hỏi kinh 

nghiệm sử dụng tài liệu của các đối tượng độc giả khác. Thời gian mở cửa 

vào các ngày trong tuần (trừ chiều thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ 

lễ, tết).  

 

Phòng đọc phục vụ độc giả đến khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ 

(ảnh: Diệu Loan) 
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Qua biểu tổng hợp trên cho thấy, việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc 

của TTLTLS thành phố Hà Nội (với hình thức đọc/mượn) cho thấy có sự tăng 

lên rõ rệt qua các năm.  

Năm 2018, với số lượng: 241 hồ sơ nhiều nhất so với năm 2016 và năm 

2017; đối tượng khai thác, sử dụng tài liệu chủ yếu là các cán bộ, công chức, 

viên chức, nhân viên đang công tác tại các cơ quan, tổ chức với mục đích thu 

thập số liệu, thông tin phục vụ cho các cuộc họp; xác minh sự kiện, ngày 

truyền thống để viết bài về cơ quan, tổ chức mình; giải quyết chế độ chính 

sách cho công chức, viên chức, nhân viên.  

2.4.2. Sao tài liệu, chứng thực tài liệu lưu trữ 

2.4.2.1. Sao tài liệu 

Đây là hình thức sử dụng khá phổ biến với những độc giả ở xa, không 

có nhiều thời gian dành cho việc nghiên cứu tại chỗ. Đối với loại hình khai 

thác này này, độc giả có thể có toàn văn hay trích lược tài liệu theo mục đích 

mình cần và cho phép họ được mang về nhà sử dụng. 

Hiện nay, tại TTLTLS thành phố tài liệu được sao dưới các hình thức: 

sao chụp, in từ bản số hóa nguyên văn toàn bộ hoặc một phần nội dung thông 

tin của văn bản, tài liệu từ nguyên bản tài liệu lưu trữ. Bản sao tài liệu bao 

gồm: bản sao có chứng thực và bản sao có chứng thực theo yêu cầu của độc 

giả. Sao chụp tài liệu có 02 dạng là: photo nguyên bản chính và sao chụp một 

phần tài liệu.  

Qua biểu tổng hợp trên cho thấy, năm 2016 với số lượng: 788 hồ sơ 

được sao chụp nhiều nhất so với năm 2017 và năm 2018.  

Như vậy, việc sao chụp tài liệu có sự giảm dần theo từng năm.. Sở dĩ có 

số lượng sao chụp tài liệu nhiều như trên là vì phục vụ nhu cầu khai thác, sử 

dụng tài liệu vào mục đích nghiên cứu cho một lượng lớn độc giả là học viên, 

sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng tham khảo tư liệu để hoàn thành Luận 

án tiến sĩ, Luận văn thạc sĩ, khóa luận tốt nghiệp Cử nhân. 
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Bản sao tài liệu (ảnh: Diệu Loan) 

 

2.4.2.2. Chứng thực tài liệu lưu trữ 

Chứng thực TLLT là văn bản có giá trị pháp lý do TTLTLS thành phố 

Hà Nội cấp theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức và cá nhân, trong đó xác nhận 

một vấn đề, sự việc được ghi trong TLLT. Hình thức này giúp cho các cơ 

quan, các cá nhân xác minh vấn đề đã xảy ra trong quá khứ nhưng bị mất 

chứng cứ, cần phải dựa vào TLLT làm bằng chứng. 

Hiện nay, chứng thực tài liệu.là hình thức đang được TTLTLS Thành 

phố Hà Nội thực hiện một cách thường xuyên, giúp ích cho những người có 

công với cách mạng, thân nhân của các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh 

binh, người hoạt động kháng chiến;… xác minh cho họ được hưởng những 

chính sách của nhà nước. 

Hình thức chứng thực tài liệu được thực hiện như sau: Sao chứng thực 

nguyên toàn bộ văn bản, tài liệu và chứng thực một phần nội dung thông tin 

của văn bản, tài liệu. 
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Qua biểu tổng hợp trên cho thấy, việc chứng thực tài liệu qua các năm 

có sự tăng giảm không đồng đều. Năm 2017 với số lượng: 799 hồ sơ được 

chứng thực nhiều nhất so với năm 2016 và năm 2018. Như vậy, việc chứng 

thực tài liệu phần lớn phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu với mục 

đích giải quyết chế độ chính sách, xác nhận thi đua khen thưởng cho các đối 

tượng gia đình, người có công với cách mạng. 

 

Bản chứng thực tài liệu lưu trữ (ảnh: Diệu Loan) 

 

Việc tính phí sử dụng tài liệu lưu trữ theo các hình thức cấp bản sao 

tài liệu và chứng thực TLLT được áp dụng theo Biểu mức thu phí sử dụng 

TLLT quy định tại Thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 

Tài chính ban hành về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ do Nhà nước quản lý tại các Lưu trữ lịch sử 

và được niêm yết công khai bên ngoài Phòng đón tiếp độc giả để độc giả tiện 

theo dõi. 



 62 

 

Biểu mức thu phí sử dụng tài liệu lưu trữ (ảnh: Diệu Loan) 

 

2.4.3. Xuất bản ấn phẩm lưu trữ   

Việc xuất bản ấn phẩm lưu trữ quan trọng nhất là việc lựa chọn chủ đề 

có tính thời sự, thiết thực trong cuộc sống, được nhiều người quan tâm, thu 

hút được các nhà nghiên cứu và đông đảo quần chúng nhân dân theo dõi. Có 

thể lựa chọn theo chuyên đề, sự kiện nhằm cung cấp cho các nhà nghiên cứu 

tiếp cận được vấn đề một cách toàn diện và có hệ thống. Những ấn phẩm lưu 

trữ có thể là những trích dẫn, tóm tắt về một vấn đề, một sự kiện mà xã hội 

đang quan tâm qua TLLT. 

Hiện nay, việc xuất bản ấn phẩm lưu trữ chưa được TTLTLS thành phố 

Hà Nội quan tâm thực hiện. Vì vậy, giá trị của TLLT trên mọi mặt, lĩnh vực 

của xã hội nói chung cũng như của thành phố Hà Nội nói riêng chưa đáp ứng 

được nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu ngày càng cao của đông đảo độc giả. 

2.4.4. Trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ 

Trưng bày, triển lãm TLLT là một trong những hình thức tổ chức khai 

thác sử dụng TLLT độc đáo và hiệu quả, có thể giới thiệu trực quan nhiều tài 

liệu tới nhiều đối tượng có nhu cầu tài liệu khác nhau trong cùng thời điểm, 
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cùng không gian; có thể giới thiệu cùng một lúc nhiều loại hình TLLT khác 

nhau đến nhiều đối tượng công chúng như: cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ 

trang, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân.  

Ý thức được tầm quan trọng của TLLT, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở 

Nội vụ thành phố Hà Nội đã tổ chức 02 cuộc trưng bày, triển lãm TLLT với 

hơn 10.000  lượt khách tham quan. Cụ thể:  

 Ngày 26/7/2018, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ thành phố Hà 

Nội đã tổ chức trưng bày, triển lãm TLLT với chủ đề: “Tổ chức chính quyền 

Hà Nội giai đoạn từ năm 1975 trở về trước qua tài liệu lưu trữ” gồm 51 

phiên bản tài liệu, hình ảnh về tổ chức chính quyền Hà Nội giai đoạn 1975 trở 

về trước được chọn lựa từ các phông lưu trữ của Trung tâm Lưu trữ quốc gia I 

và III, Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội.  

 

Các đồng chí Lãnh đạo cắt băng khai mạc triển lãm (ảnh: Văn Hiếu) 

 

          Tài liệu trưng bày phản ánh quá trình xây dựng bộ máy chính quyền Hà 

Nội trong và sau Cách mạng Tháng Tám đến năm 1954 và giai đoạn xây dựng 

Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, kháng chiến chống Mỹ (1954-1975).  

Thông qua cuộc trưng bày, triển lãm TLLT này, Chi cục Văn thư - Lưu 

trữ, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội muốn khắc họa một số nét chính về sự hình 

thành và phát triển của tổ chức chính quyền Hà Nội giai đoạn từ năm 1975 trở 
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về trước nhằm cung cấp thông tin, tài liệu lưu trữ có giá trị chính thống đến 

với công chúng và nhân dân Thủ đô. 

 

Khách tham quan triển lãm tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ (ảnh: Văn Hiếu) 

 

Thời gian mở cửa tham quan triển lãm diễn ra từ ngày 26/7/2018 đến 

tháng12/2018  tại  trụ sở Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hà Nội (số 20 

Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội). Địa điểm trưng bày 

được đánh giá là vị trí trung tâm, thuận tiện giao thông đi lại và phù hợp với 

thời gian trưng bày lâu dài. 

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 

10/10/2019) và kỷ niệm 20 năm thành phố Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, 

Khoa học và Văn hoá của Liên hiệp quốc (UNESCO) vinh danh “Thành phố 

vì hòa bình”, vào sáng ngày 02/10/2019, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội đã phối 

hợp với Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội long trọng tổ chức Lễ 

khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề “Dấu ấn địa giới hành chính Hà 

Nội qua tài liệu lưu trữ” tại 19C Hoàng Diệu, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội. Từ ngày 10/10/2019 đến ngày 15/10/2019, Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp 

với Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức trưng bày, triển lãm tại Vườn hoa 

Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội nhằm giới thiệu đến công 
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chúng trong nước và ngoài nước 88 phiên bản tài liệu, tư liệu lưu trữ, hình 

ảnh về địa giới hành chính thành phố Hà Nội của những thế kỷ trước; góp 

phần giáo dục lịch sử cho các tầng lớp nhân dân và tạo điểm nhấn sinh hoạt 

văn hóa, lịch sử phục vụ du khách trong nước và quốc tế tới tham quan thủ đô.  

 

Đồng chí Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội 

phát biểu khai mạc Triển lãm (ảnh: Văn Hiếu) 

Tài liệu đưa ra phục vụ triển lãm gồm 03 giai đoạn: giai đoạn 1 (Địa 

giới hành chính Hà Nội thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945); giai 

đoạn 2 (địa giới hành chính Hà Nội thời kỳ từ năm 1945 đến năm 1954); giai 

đoạn 3 (địa giới hành chính Hà Nội sau năm 1954). 

 

Các đại biểu tham quan triển lãm (ảnh: Văn Hiếu) 
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Nguồn tài liệu đưa ra phục vụ độc giả qua 02 cuộc trưng bày, triển lãm 

được lấy từ nguồn tài liệu hiện đang bảo quản tại TTLTLS thành phố Hà Nội 

và được sưu tầm từ sự hỗ trợ, phối hợp của các cơ quan có liên quan: Trung 

tâm Lưu trữ quốc gia I, III, Bảo tàng Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam, Viện 

Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Hàn lâm khoa học xã hội, Bảo tàng Hồ 

Chí Minh, UBND thành phố Hà Nội. 

Danh mục tài liệu phục vụ 02 cuộc trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ 

(Phụ lục 03 kèm theo). 

Qua 02 cuộc trưng bày, triển lãm TLLT trên nhận thấy khách tham 

quan đánh giá cao về tính quy mô, giá trị tài liệu lưu trữ đối với việc nghiên 

cứu và học tập. Những bản đồ, tư liệu, hình ảnh, hiện vật được trưng bày, bố 

trí rất sinh động, khoa học, hợp lý, có thuyết minh, hướng dẫn giúp khách 

tham quan có điều kiện được trực tiếp đến tìm hiểu, tham quan và có cái nhìn 

cụ thể, khách quan hơn về các nguồn tư liệu lịch sử quý báu của ngành văn 

thư, lưu trữ nói chung và của thành phố Hà Nội nói riêng. 

Tuy nhiên, so với các Trung tâm Lưu trữ quốc gia nói chung và các 

TTLTLS các tỉnh, thành phố khác thì việc tổ chức trưng bày, triển lãm của 

TTLTLS thành phố Hà Nội còn khá mới mẻ, quá ít vì thế kinh nghiệm tổ 

chức trưng bày, triển lãm TLLT chưa nhiều; nguồn tài liệu để minh chứng 

cho lịch sử hình thành và phát triển của thành phố Hà Nội bị phân tán ở nhiều 

nơi, phải mất rất nhiều thời gian để sưu tầm TLLT. 

2.4.5. Giới thiệu tài liệu lưu trữ trên phương tiện thông tin đại chúng, trang 

thông tin điện tử 

       Sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin số dẫn đến sự bùng nổ 

các phương tiện truyền thông mới như báo điện tử, mạng xã hội. Thói quen 

tiếp nhận thông tin của độc giả cũng vì thế mà thay đổi, nếu như trước đây 

chủ yếu thông qua các kênh thông tin như: nghe đài, đọc báo, đọc sách, xem ti 

vi thì nay chủ yếu là tìm kiếm thông tin trên mạng qua điện thoại, máy tính. 
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       Từ những thay đổi cơ bản trong thói quen tiếp cận thông tin của công 

chúng, Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hà Nội cũng đã từng bước thay 

đổi cách tuyên truyền cung cấp thông tin về TLLT.  

Nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

văn thư, lưu trữ góp phần vào công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành 

phố, Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hà Nội đã xây dựng trang thông tin 

điện tử http://ccvtlt.sonoivu.hanoi.gov.vn và trang thông tin này chính thức đi 

vào hoạt động từ ngày 01/01/2018.  

Trang thông tin điện tử cung cấp các thông tin chỉ đạo, điều hành của 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, của UBND thành phố, của Sở Nội vụ 

thành phố về lĩnh vực văn thư, lưu trữ; về các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; 

về dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Nội vụ về lĩnh vực văn thư, lưu trữ.  

 

Trang thông tin điện tử của Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố  

(ảnh: Diệu Loan) 

Ngày 03/01/2018, Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hà Nội ban 

hành Công văn số 07/CCVTLT-HCTH về việc giới thiệu trang thông tin điện 

tử Chi cục Văn thư - Lưu trữ và gửi tới các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp 

lưu tài liệu vào TTLTLS thành phố Hà Nội được biết.  

http://ccvtlt.sonoivu.hanoi.gov.vn/
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Sau khi trang thông tin đi vào hoạt động đã tạo được những dấu ấn nhất 

định, nhiều độc giả, phóng viên báo chí đã xác nhận đây là một trong những 

kênh quan trọng để nắm bắt thông tin về TLLT và các hoạt động của lưu trữ.  

Theo thống kê năm 2018, trang thông tin điện tử của Chi cục Văn thư - 

Lưu trữ thành phố Hà Nội đã có lượng tìm kiếm truy cập đạt xấp xỉ gần 

20.000 lượt.  

Để duy trì lượng thông tin trên trang thông tin điện tử của Chi cục Văn 

thư - Lưu trữ thành phố Hà Nội luôn được cập nhật và hấp dẫn độc giả, 

TTLTLS thành phố Hà Nội đã nghiên cứu đăng tải nhiều nội dung bài viết, 

nhiều hoạt động, tin tức của ngành, của thành phố vừa mang tính thời sự vừa 

có giá trị nghiên cứu cao.  

Cùng với việc tuyên truyền giới thiệu tài liệu trên các kênh thông tin 

hiện đại, các kênh thông tin truyền thống vẫn tiếp tục được duy trì, Chi cục Văn 

thư - Lưu trữ, TTLTLS thành phố Hà Nội đã phối hợp với Đài Phát thanh và 

truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Hà Nội mới, Cổng Giao tiếp 

điện tử thành phố, Sở Nội vụ thành phố, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước để 

đưa thông tin các tin, bài về hoạt động của TTLTLS thành phố Hà Nội. 

 

Bài viết trên Báo Hà Nội mới (ảnh: Diệu Loan) 
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Đồng thời với các biện pháp phát huy giá trị TLLT trên, cũng phải kể 

đến việc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, TTLTLS thành phố Hà Nội thường xuyên 

mở rộng các mối quan hệ và tiếp đón các đoàn của các tỉnh, thành phố khác 

như: Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, 

tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh An Giang, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, III và IV, … 

đến tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm với tinh thần cầu thị, học hỏi 

(chủ yếu nội dung trao đổi về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình tổ chức thực hiện các nghiệp vụ: thu thập hồ sơ, tài liệu và sưu tầm 

TLLT quý, hiếm; bảo quản hồ sơ, tài liệu; khai thác, sử dụng tài liệu; xây 

dựng cơ sở dữ liệu TLLT tại Lưu trữ lịch sử). 

 

Chi cục Văn thư - Lưu trữ Đà Nẵng đến tham quan, học tập,  

trao đổi kinh nghiệm (ảnh: Văn Hiếu) 

 

Bên cạnh đó, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, TTLTLS thành phố Hà Nội 

còn tạo điều kiện cho các thế hệ sinh viên của các trường đại học, cao đẳng 

trong thành phố Hà Nội đến thực tập, nghiên cứu như: sinh viên các khóa của 

các trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Nội vụ, Cao đẳng 

Nghệ thuật quân đội, …) giúp sinh viên có thể tận dụng tối đa những kiến 
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thức học được trên nhà trường để áp dụng vào thực tiễn, gắn chặt lý thuyết 

với thực hành; trang bị thêm cho sinh viên những kỹ năng từ thực tế, có cái 

nhìn đầy đủ hơn về công tác lưu trữ, nhận thức rõ hơn về giá trị của TLLT. 

 

Sinh viên khóa K61 trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  

đến nghiên cứu TLLT (ảnh: Diệu Loan) 

 

Qua đây, cũng có thể thấy việc TTLTLS thành phố Hà Nội mở rộng 

mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan, các trường học cũng giúp cho việc 

quảng bá hình ảnh của thành phố Hà Nội nói chung và hiểu biết thêm về giá 

trị TLLT tại TTLTLS thành phố Hà Nội nói riêng được rộng rãi hơn, đến gần 

với mọi tầng lớp nhân dân hơn. 

2.5. Nhận xét, đánh giá 

Qua việc khảo sát thực trạng, phân tích, đánh giá việc phát huy giá trị 

TLLT tại TTLTLS thành phố Hà Nội cho chúng ta thấy rằng, bên cạnh những 

ưu điểm vẫn còn tồn tại rất nhiều khó khăn, hạn chế mà trong thời gian tới cần 

nhanh chóng giải quyết, khắc phục để làm tốt hơn nữa công tác phát huy giá 

trị TLLT tại TTLTLS thành phố Hà Nội. 
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2.5.1. Ưu điểm 

Công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước 

cũng được quan tâm, chú trọng. Trên thực tế, UBND thành phố, Sở Nội vụ, 

Chi cục Văn thư - Lưu trữ, TTLTLS thành phố Hà Nội đã phối hợp với các cơ 

quan, tổ chức có liên quan để tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản chỉ 

đạo của Đảng, của Nhà nước về công tác lưu trữ nói chung và phát huy giá trị 

TLLT nói riêng thông qua các buổi hội thảo, tọa đàm khoa học về các chuyên 

đề TLLT, tổ chức phát huy giá trị TLLT.  

Hệ thống văn bản quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện 

nhằm phục vụ việc phát huy giá trị TLLT tại TTLTLS thành phố Hà Nội về 

cơ bản cũng đã được xây dựng tương đối đầy đủ. 

Các hình thức khai thác, sử dụng tài liệu nhằm phát huy giá trị TLLT 

tại TTLTLS thành phố Hà Nội được quan tâm thực hiện.  

Thủ tục cấp bản sao tài liệu, chứng thực TLLT và phục vụ độc giả tại 

Phòng đọc của TTLTLS thành phố Hà Nội được đơn giản hóa, nhanh 

chóng mà vẫn bảo đảm được sự an toàn của tài liệu, tạo điều kiện thuận 

tiện trong quá trình khai thác, sử dụng, tiếp cận tài liệu, đem lại sự hài lòng 

cho độc giả. 

Hiện nay, TTLTLS thành phố Hà Nội đã xây dựng chương trình phần 

mềm “Quản lý và khai thác tài liệu lưu trữ lịch sử tại TTLTLS thành phố Hà 

Nội”. Đây là một hình thức tìm kiếm được áp dụng tại kho lưu trữ, tuy chưa 

được công bố rộng rãi mới chỉ là khai thác nội bộ nhưng phần mềm cũng 

phần nào giúp cho cán bộ trong Kho tra tìm tài liệu dễ dàng hơn. 

Điều đó chứng tỏ, thông qua hiệu quả của TLLT đã làm cho độc giả 

hiểu rõ hơn về giá trị mà nó mang lại, thu hút độc giả đến khai thác, sử dụng 

TLLT tại TTLTLS thành phố Hà Nội bước đầu đã đạt được những kết quả 

khả quan. 
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Việc tổ chức các cuộc trưng bày, triển lãm TLLT đã được khách tham 

quan đánh giá cao về tính quy mô, giá trị tài liệu lưu trữ đối với việc nghiên 

cứu và học tập. Những bản đồ, tư liệu, hình ảnh, hiện vật được trưng bày, bố 

trí rất sinh động, khoa học, hợp lý, có thuyết minh, hướng dẫn giúp khách 

tham quan có điều kiện được trực tiếp đến tìm hiểu, tham quan và có cái nhìn 

cụ thể, khách quan hơn về các nguồn tư liệu lịch sử quý báu của ngành văn 

thư, lưu trữ nói chung và của thành phố Hà Nội nói riêng. 

Các bài viết giới thiệu TLLT trên phương tiện thông tin đại chúng, 

trang thông tin điện tử được quan tâm thực hiện giúp giá trị TLLT tại 

TTLTLS thành phố Hà Nội đến gần với mọi tầng lớp nhân dân hơn. 

2.5.2. Hạn chế 

Thành phố Hà Nội là một thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố 

du lịch hàng năm thu hút hàng ngàn lượt khách - trung tâm kinh tế lớn của 

miền Bắc nhưng hiện nay các hình thức khai thác, sử dụng tài liệu còn quá ít 

ỏi, chủ yếu mới chỉ thực hiện phục vụ tại phòng đọc, sao tài liệu, chứng thực 

TLLT; chưa trang bị máy tính phục vụ độc giả tra tìm tự động; chưa có phòng 

đọc riêng phục vụ độc giả đến khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ. Điều này 

làm ảnh hưởng đến việc cung cấp tài liệu cho độc giả và quá trình tiếp cận tài 

liệu của độc giả bị hạn chế.  

Các hình thức khai thác, sử dụng tài liệu vẫn theo lối mòn, bị động, 

chưa có tính sáng tạo, đổi mới. Đến nay, mới chỉ tổ chức được 02 cuộc trưng 

bày, triển lãm TLLT nên có thể thấy kinh nghiệm tổ chức còn quá ít; chưa bố 

trí được phòng trưng bày, triển lãm TLLT theo tiêu chuẩn quy định dẫn đến 

việc phải phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để mượn hoặc thuê 

địa điểm tổ chức làm ảnh hưởng đến thời gian trưng bày, triển lãm bị rút ngắn 

lại; phương tiện trưng bày, triển lãm thiếu tính chuyên nghiệp; việc đảm bảo 

an toàn cho TLLT không cao. Do đó, hiệu quả tổ chức thực hiện chưa đáp 

ứng được yêu cầu đặt ra.  
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 Theo Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 01/11/2011 của Quốc hội 

quy định rất rõ ràng, cụ thể trong việc giải mật tài liệu để tiếp cận và nghiên 

cứu. Sau thời gian quy định từ 40 - 60 năm, độc giả có thể tự do nghiên cứu, 

khai thác tài liệu (trừ một số tài liệu theo Quyết định của cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền). Tuy nhiên, TTLTLS thành phố Hà Nội vẫn còn rất hạn chế 

trong việc công khai cho sử dụng những tài liệu mật, nhất là những tài liệu 

trước năm 1945.  

Hiện nay, nhiều tài liệu mật bảo quản tại TTLTLS thành phố Hà Nội 

vẫn chưa được giải mật để phục vụ độc giả trong quá trình khai thác, sử dụng 

tài liệu. Chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm, đất nước đã nối liền một giải, 

những vết sẹo thời gian đang dần liền lại nhưng những bí mật đã qua thời gian 

quy định vẫn chưa đến được với công chúng. 

TTLTLS thành phố Hà Nội chưa thực hiện công tác tu bổ, phục chế tài 

liệu, nhất là đối với khối lượng TLLT tiếng Pháp như: bản đồ địa giới hành 

chính; sổ khoảnh; sổ thuế nông nghiệp; sổ diện tích có dấu hiệu bị mốc, chữ 

trong tài liệu bắt đầu mờ đi. Điều này làm ảnh hướng tới tuổi thọ của tài liệu 

lưu trữ. 

TTLTLS thành phố Hà Nội chưa thực hiện thu thập đầy đủ các Phông 

lưu trữ thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử dẫn đến chất lượng hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ chưa đầy đủ, chưa hoàn chỉnh; khối lượng tài liệu lưu trữ mà 

TTLTLS thành phố Hà Nội đang bảo quản là khá ít so với khối lượng tài liệu 

lưu trữ mà các cơ quan đang quản lý làm hạn chế sự đa dạng của tài liệu lưu 

trữ; tình trạng tài liệu tồn đọng chưa được phân loại, chỉnh lý dẫn đến mất mát, 

hư hỏng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc lựa chọn tài liệu có giá trị vĩnh 

viễn để giao nộp vào Lưu trữ lịch sử.  

Việc ứng dụng công nghệ thông tin (thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ) 

chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên. Đây là một hạn chế lớn đối với 

sự khai thác, sử dụng tài liệu của độc giả. 
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2.5.3. Nguyên nhân tồn tại 

TTLTLS thành phố Hà Nội chưa chủ động giới thiệu TLLT do số 

lượng độc giả có nhu cầu và mong muốn khai thác hồ sơ, tài liệu tại TTLTLS 

thành phố Hà Nội chưa biết và hiểu nhiều về những thông tin có trong TLLT. 

Hầu hết các hình thức khai thác, sử dụng tài liệu hiện nay tại TTLTLS thành 

phố là bị động, có nghĩa là tài liệu nằm yên và độc giả tới khai thác chứ tài 

liệu lưu trữ chưa “chủ động” tìm đến độc giả.  

Kinh phí dành cho việc phát huy giá trị TLLT tại TTLTLS thành phố 

chưa nhiều nên các hình thức khai thác, sử dụng tài liệu mà TTLTLS thành 

phố Hà Nội hiện đang áp dụng vẫn mang tính nhỏ lẻ, rời rạc, chưa chuyên 

nghiệp. Chất lượng hồ sơ, tài liệu chưa đầy đủ, chưa hoàn chỉnh nên hàng 

năm TTLTLS thành phố Hà Nội phải bố trí kinh phí để hoàn thiện chất lượng 

hồ sơ, tài liệu vì vậy kinh phí dành cho việc số hóa tài liệu lưu trữ chưa nhiều 

và chưa thường xuyên. 

Mặt khác, viên chức được giao nhiệm vụ chưa được bồi dưỡng, đào tạo 

chuyên sâu về phát huy giá trị TLLT nên việc tham mưu, tổ chức thực hiện  

chưa được thường xuyên và còn nhiều hạn. 

 

Tiểu kết chƣơng 2 

Qua khảo sát thực trạng việc phát huy giá trị TLLT bảo quản tại 

TTLTLS thành phố Hà Nội có thể thấy TTLTLS thành phố Hà Nội đang áp 

dụng các hình thức sử dụng tài liệu theo quy định nhằm phát huy tối đa, có 

hiệu quả giá trị của TLLT, đó là: Sử dụng tài liệu tại Phòng đọc; cấp bản sao 

tài liệu, chứng thực TLLT; trưng bày, triển lãm TLLT; Giới thiệu TLLT qua 

các bài viết trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử.  

Trên cơ sở đó, tác giả phân tích và đánh giá việc phát huy giá trị TLLT 

bảo quản tại TTLTLS thành phố Hà Nội từ năm 2016 đến năm 2018 đã có rất 

nhiều cố gắng và đã đạt được những thành quả đáng khích lệ. 
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Tuy nhiên, với giá trị thực có mà TLLT mang lại thì việc phát huy giá 

trị TLLT bảo quản tại TTLTLS thành phố Hà Nội vẫn còn một số hạn chế 

nhất định do có nhiều nguyên nhân tồn tại khiến TTLTLS thành phố Hà Nội 

chưa phát huy được hết thế mạnh, tiềm năng của mình trong việc phục vụ 

khai thác, sử dụng TLLT.  

   Ngày nay, nhu cầu khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn TLLT nhằm 

phục vụ cho hoạt động xã hội ngày càng tăng cao. Vì vậy, trong thời gian tới 

nhu cầu khai thác, sử dụng TLLT bảo quản tại TTLTLS thành phố Hà Nội 

chắc chắn sẽ tăng lên.  

   Chính vì vậy, làm thế nào để việc phát huy giá trị TLLT đạt hiệu quả 

và chất lượng là nhiệm vụ hết sức quan trọng đặt ra trước mắt đối với 

TTLTLS thành phố Hà Nội.  

  Muốn làm tốt được công tác này, ngay từ bây giờ, TTLTLS thành phố 

Hà Nội cần đưa ra các giải pháp để phát huy hết những tiềm năng mà tài liệu 

mang lại và phục vụ tốt nhất những nhu cầu của độc giả.  

  Từ thực tiễn đó, nhằm thúc đẩy và hỗ trợ tích cực cho việc phát huy giá 

trị TLLT tại TTLTLS thành phố Hà Nội, tác giả đề xuất một số giải pháp 

chính và hỗ trợ tại chương 3. 
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Chƣơng 3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT HUY GIÁ TRỊ 

TÀI LIỆU LƢU TRỮ TẠI TRUNG TÂM LƢU TRỮ LỊCH SỬ  

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

   

Đổi mới và phát triển là xu hướng chung của toàn xã hội và của các 

ngành nghề, tổ chức. Vì vậy, để đáp ứng với công cuộc đổi mới của đất nước 

thì đòi hỏi mỗi ngành, mỗi tổ chức cần phải tự đổi mới. Trong đó, công tác 

lưu trữ nói chung và lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội nói riêng cũng cần phải 

có sự đổi mới một cách toàn diện và sâu sắc để đáp ứng được yêu cầu: quản 

lý thống nhất, bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu, phát huy giá trị tài liệu tại 

TTLTLS thành phố Hà Nội phù hợp với thực tiễn. 

Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát thực trạng việc phát huy giá trị TLLT 

của TTLTLS Thành phố cũng như trên cơ sở đánh giá nhưng ưu điểm, hạn 

chế và nguyên nhân tồn tại, tác giả xin đề xuất một số giải pháp nhằm phát 

huy giá trị TLLT của TTLTLS thành phố Hà Nội trong thời gian tới như sau: 

3.1. Một số giải pháp chính trong việc phát huy giá trị tài liệu lƣu trữ tại 

Trung tâm Lƣu trữ lịch sử thành phố Hà Nội 

3.1.1. Đổi mới hình thức phục vụ tại phòng đọc 

 Ngày nay, hầu hết các nước trên thế giới đều có chung một quan điểm 

là thông tin lịch sử chứa trong TLLT phải được đưa ra cho những người 

nghiên cứu tiếp cận. Tuy nhiên, trong thực tiễn lưu trữ của mỗi nước có 

những quy định, khác nhau về việc đưa ra TLLT ra phục vụ các yêu cầu khai 

thác, sử dụng. Trong bối cảnh hiện đại, do sự phát triển của khoa học và công 

nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin đã xuất hiện một loại hình TLLT mới, 

đó là tài liệu lưu trữ điện tử.  

 Vì vậy, TTLTLS thành phố Hà Nội cần mạnh dạn nghiên cứu và áp 

dụng một số hình thức khai thác sử dụng mới như: khai thác TLLT qua mạng 

nội bộ (mạng LAN) và mạng toàn cầu (Internet).  
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 Đặc biệt, có thể nghiên cứu để đưa vào áp dụng mô hình “Phòng đọc 

ảo”. Loại hình phòng đọc này có ưu điểm làm giảm bớt chi phí đầu tư cơ sở 

vật chất phục vụ khai thác, sử dụng của TTLTLT Thành phố; làm giảm bớt 

các thủ tục và chi phí cho độc giả, xóa bỏ rào cản về không gian và thời gian 

cho việc khai thác, sử dụng tài liệu của độc giả có thể truy cập tài liệu từ xa; 

truy cập tài liệu bất kỳ lúc nào, bất kỳ đâu. Phòng đọc ảo không nhất thiết 

phải mở rộng diện tích đồng thời có thể dễ dàng quảng bá hình ảnh, tuyên 

truyền, phổ biến, giới thiệu về giá trị TLLT cũng như nội dung, thành phần tài 

liệu đang được bảo quản tại TTLTLS thành phố Hà Nội. Như vậy, sẽ giúp cho 

việc quản lý tài liệu lưu trữ được tốt hơn, tránh được tình trạng xuống cấp, hư 

hỏng đối với tài liệu và tránh được việc sao chụp tài liệu trái phép. 

3.1.2. Tồ chức marketing trong lưu trữ 

 Trong xã hội luôn tồn tại những nhu cầu khai thác, sử dụng về thông tin 

TLLT khác nhau, vì thế cần phân loại các nhóm đối tượng khác nhau. Mỗi 

một nhóm đối tượng sẽ có những cách tiếp cận với TLLT ở một khía cạnh 

khác nhau.  

 Trên cơ sở phân tích yêu cầu của từng nhóm đối tượng, TTLTLS thành 

phố Hà Nội cần có những cách giới thiệu, tiếp cận để cung cấp những TLLT 

hoặc thông tin trong TLLT mà họ đang thiếu. Như vậy, giá trị của TLLT sẽ 

được phát huy một cách tối đa và hiệu quả nhất.  

 Có thể chia các nhóm đối tượng như sau: 

 - Nhóm 1: Đối tượng khai thác là các cán bộ, công chức, viên chức, 

nhân viên đang công tác tại các cơ quan, tổ chức. 

 - Nhóm 2: Đối tượng khai thác là các lão thành cách mạng, những 

người có công với cách mạng, thân nhân của các gia đình liệt sỹ, thương binh, 

bệnh binh, … 

 - Nhóm 3: Đối tượng khai thác là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, 

nghiên cứu sinh, học sinh, sinh viên, … 
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 Bên cạnh đó, TTLTLS thành phố Hà Nội cần phải có những chiến lược 

hay kế hoạch quảng bá, thường xuyên và chủ động giới thiệu các khối tài liệu, 

các phông tài liệu hiện có tại TTLTLS thành phố Hà Nội (có thể gọi là 

marketing tài liệu) để nâng cao nhận thức của công chúng. Cụ thể:  

  Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về ý nghĩa, tầm quan 

trọng của công tác lưu trữ nói chung và của TLLT nói riêng. Nội dung truyên 

truyền cần chỉ rõ quyền và lợi ích thiết thực của công dân khi tiếp cận thông 

tin quá khứ để giải quyết các vấn đề của chính họ trong cuộc sống hiện tại và 

tương lai nhằm thúc đẩy nhu cầu tìm đọc TLLT trong người dân.  

  Tuyên truyền về quy mô, số lượng và khả năng cung cấp TLLT của 

TTLTLS thành phố Hà Nội qua các phương tiện truyền thông đại chúng: Đài 

phát thanh, truyền hình; mạng internet; cổng thông tin điện tử của UBND thành 

phố, trang web của Sở Nội vụ, của Chi cục Văn thư - Lưu trữ; báo giấy, báo điện 

tử, tạp chí; triển lãm; các cuộc hội thảo, hội nghị … Phối hợp với các bảo tàng, 

thư viện, các trường học … để thực hiện các chương trình quảng bá TLLT. 

 Tuy nhiên, việc marketing tài liệu cần phải đảm bảo thông tin được 

truyền đi ngắn gọn, xúc tích, lôgic, nhưng dễ hiểu, dễ nhìn với những hình 

thức sinh động, phù hợp với lợi ích của người sử dụng tài liệu để thu hút sự 

chú ý của công chúng, đưa TLLT đến gần hơn với công chúng. 

 Bên cạnh đó, TTLTLS thành phố Hà Nội cần tiếp tục duy trì và tham 

gia nhiều hơn nữa tại các sự kiện như trưng bày, triển lãm; các cuộc hội thảo, 

tọa đàm chuyên đề mà các cơ quan, tổ chức có liên quan mời tham dự nhằm 

mở rộng mối quan hệ giao lưu hợp tác, học hỏi.  

3.1.3. Tăng cường trưng bày, triển lãm giới thiệu tài liệu lưu trữ 

 Trước hết, TTLTLS thành phố Hà Nội cần mở rộng mối quan hệ hợp 

tác, có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Trung tâm Lưu trữ quốc gia; 

TTLTLS các tỉnh, thành phố khác; Bảo tàng; Thư viện để thu thập thêm nhiều 

TLLT đưa ra trưng bày, triển lãm tạo điều kiện cho độc giả tiếp cận gần hơn 

và nhiều hơn với TLLT. 
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 Ngoài việc tổ chức những cuộc trưng bày, triển lãm cố định với hình 

thức truyền thống mang tính chất thường xuyên TTLTLS thành phố Hà Nội 

cần tổ chức thêm những cuộc trưng bày, triển lãm TLLT trên một không gian 

mở, lưu động với quy mô vừa và nhỏ, tùy từng chủ đề nên hướng tới những 

nhóm đối tượng khác nhau. Bên cạnh đó, trong thời gian tới ngoài những cuộc 

trưng bày, triển lãm trong nước có thể mạnh dạn tổ chức thêm các cuộc trưng 

bày, triển lãm TLLT ở quốc tế nhằm giới thiệu với đông đảo bạn bè quốc tế 

hiểu thêm về lịch sử, con người Việt Nam nói chung cũng như thành phố Hà 

Nội nói riêng. 

 Tuy nhiên, để tổ chức thành công một cuộc trưng bày, triển lãm TLLT, 

TTLTLS thành phố Hà Nội cần xây dựng kế hoạch (dự kiến) cho các cuộc 

trưng bày, triển lãm trong khoảng từ 5 đến 10 năm; lựa chọn chủ đề phải 

mang tính thiết thực, có tính thời sự; lập phương án trưng bày; lựa chọn tài 

liệu, hiện vật phải phù hợp với chủ đề của triển lãm, thể hiện được trực quan 

về diện mạo, nội dung sâu sắc về văn hoá, lịch sử phát triển của thành phố Hà 

Nội (trong đó cần lựa chọn một số tài liệu, hiện vật làm điểm nhấn) để thu hút 

đông đảo mọi tầng lớp nhân dân quan tâm; bố trí, sắp xếp tài liệu đưa ra trưng 

bày, triển lãm phải đảm bảo dễ quan sát, hợp lý theo từng thời kỳ, giai đoạn; 

chọn địa điểm thích hợp tổ chức trưng bày, triển lãm tài liệu sao cho thuận lợi 

về giao thông, đảm bảo an ninh, an toàn cho tài liệu. 

 Ngoài ra, trước mỗi cuộc trưng bày, triển lãm cần có các hình thức 

tuyên truyền, quảng cáo: treo băng rôn, pa nô, tờ rơi; tuyên truyền trên Đài 

phát thanh, truyền hình nhằm đảm bảo thông tin đến với mọi đối tượng, mọi 

tầng lớp nhân dân của thành phố. 

 Trong thời gian tới, TTLTLS thành phố Hà Nội có thể tổ chức các cuộc 

trưng bày, triển lãm TLLT nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các 

sự kiện trọng đại của thành phố Hà Nội trong khoảng từ 5 năm đến 10 năm 

với các chủ đề như: 
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Biểu 3.1. Dự kiến các chủ đề để trƣng bày, triển lãm, giới thiệu TLLT 

đang bảo quản tại TTLTLS thành phố Hà Nội 

Stt Tên chủ đề 

Tên phông lƣu trữ có tài liệu 

liên quan đến chủ đề 

(xem Phụ lục I) 

Tổng số 

hồ sơ của 

phông 

lƣu trữ 

1 Giáo dục của Hà Nội qua 

các giai đoạn qua TLLT 

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Hà Tây (số 30-phông đóng) 

- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà 

Nội (số 12-phông mở) 

 

1.460 

2 Văn hóa của Hà Nội qua 

các giai đoạn qua TLLT 

- Sở Văn hóa thông tin tỉnh Hà 

Tây (số 13-phông đóng) 

- Sở Văn hóa thông tin Hà Nội 

(số 15-phông đóng) 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Hà Nội (số 18-phông mở) 

 

 

2.663 

3 Du lịch của Hà Nội qua các 

giai đoạn qua TLLT 

- Sở Du lịch Hà Nội (số 17-

phông đóng 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Hà Nội (số 18-phông 

đóng) 

 

189 

4 Chế độ chính sách đối với 

những người có công với 

cách mạng qua các giai 

đoạn qua TLLT 

- Sở Lao động Thương binh 

Xã hội tỉnh Hà Tây (số 15-

phông đóng) 

- Sở Lao động Thương binh và 

Xã hội Hà Nội (số 11-phông 

mở) 

 

1.070 
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5 Công tác thi đua khen 

thưởng của Hà Nội qua các 

giai đoạn qua TLLT 

- Hội đồng Thi đua-Khen 

thưởng tỉnh Hà Tây (số 9-

phông đóng) 

- Hội đồng Thi đua-Khen 

thưởng Hà Nội (số 5-phông 

đóng) 

- Ban thi đua-Khen thưởng 

trực thuộc UBND thành phố 

Hà Nội (số 6-phông đóng) 

- Ban Thi đua-Khen thưởng 

trực thuộc Sở Nội vụ Hà Nội 

(số 4-phông mở) 

 

 

18.827 

6 Quy hoạch, xây dựng và đô 

thị của Hà Nội qua các giai 

đoạn qua TLLT 

- Sở Xây dựng tỉnh Hà Tây (số 

22-phông đóng) 

- Sở Xây dựng Hà Nội (số 10-

phông mở) 

 

14.052 

7 Công tác nội vụ của Hà 

Nội qua các giai đoạn qua 

TLLT 

- Sở Nội vụ Hà Tây (số 17-

phông đóng) 

- Sở Nội vụ Hà Nội (số 5-

phông mở) 

 

1.541 

  

 Địa điểm để trưng bày, triển lãm TLLT lưu động có thể tổ chức ở 

những địa điểm khác nhau, vị trí trung tâm, thuận tiện giao thông đi lại thu 

hút đông đảo khách tham quan trong nước và quốc tế, cụ thể như: đường 

Thanh Niên, ven hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành 

Thăng Long, cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô… hoặc có thể tổ chức triển lãm 

nhỏ về một chủ đề để trưng bày ở các trường phổ thông nhằm giáo dục truyền 

thống cho các thế hệ học sinh, thế hệ trẻ của thủ đô Hà Nội. 



 82 

3.1.4. Giới thiệu tài liệu lưu trữ qua các bài viết 

Sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin đẫn đến sự bùng nổ các 

phương tiện truyền thông mới như: báo điện tử, mạng xã hội … Thói quen 

tiếp nhận thông tin của độc giả cũng vì thế mà thay đổi (trước đây độc giả tiếp 

nhận thông tin qua các kênh thông tin: báo, đài, đọc sách, xem ti vi … thì nay 

chủ yếu tìm kiếm thông tin trên điện thoại, trên máy tính … 

Hàng năm, nhân dịp các ngày lễ, ngày kỷ niệm những sự kiện lịch sử 

của đất nước, TTLTLS thành phố Hà Nội cần lựa chọn, xác minh sử liệu của 

TLLT để viết bài công bố, giới thiệu tài liệu về: “Khối lượng, thành phần, nội 

dung và giá trị của TLLT bảo quản tại TTLTLS thành phố Hà Nội” trên các 

tạp chí chuyên ngành, trang thông tin điện tử, tại các cuộc hội thảo, tọa đàm 

khoa học. Bên cạnh đó, có thể giới thiệu một nhóm tài liệu về một vấn đề, sự 

kiện, một nhân vật hoặc trích công bố một phần tài liệu, một khối tài liệu như: 

“Khối tài liệu Chưởng khế giai đoạn 1923-1954” để độc giả có thể tiếp cận 

gần hơn với TLLT. 

3.1.5. Xuất bản các ấn phẩm lưu trữ và tổ chức các hội thảo, tọa đàm 

khoa học 

* Xuất bản các ấn phẩm lưu trữ  

Việc triển khai thực hiện xuất bản các ấn phẩm có giá trị từ TLLT là 

việc làm rất cần thiết, làm tốt công tác này sẽ tăng cường sự hiểu biết của độc 

giả đối với TLLT.  

Bên cạnh việc viết bài giới thiệu tài liệu trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, TTLTLS thành phố Hà Nội cần liên kết, phối hợp với một số cơ 

quan báo chí, tiến hành xuất bản các ấn phẩm theo các chuyên đề để giới thiệu 

TLLT phục vụ cho từng đối tượng khác nhau, đưa thông tin đến gần hơn với 

độc giả.  

Trong thời gian tới, TTLTLS thành phố Hà Nội có thể xuất bản các ấn 

phẩm lưu trữ để công bố giới thiệu tài liệu đến công chúng như: “Hà Nội - 
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nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển qua tài liệu lưu trữ” với hình 

thức và quy mô phát hành các ấn phẩm lưu trữ sao cho bắt mắt, sinh động, 

đưa thông tin của tài liệu đến gần hơn với độc giả, giúp cho độc giả có thể tra 

tìm tài liệu một cách nhanh nhất theo chuyên đề cần khai thác.  

* Tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học 

Trong thời gian tới, để quảng bá cho TLLT, TTLTLS thành phố Hà Nội 

cần tham mưu, đề xuất tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học, các cuộc 

nói chuyện: “Chuyên đề về phát huy giá trị TLLT tại TTLTLS thành phố Hà 

Nội” là rất cần thiết để có thể tham khảo thêm các ý kiến đề xuất, giải pháp 

phát huy giá trị TLLT tại TTLTLS thành phố Hà Nội từ các bài tham luận của 

các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ công tác trong ngành lưu trữ tham gia. Đây 

là việc làm cần thiết vì nó có tác dụng tuyên truyền rộng rãi những giá trị mà 

tài liệu trong kho đang được bảo quản mang lại, từ đó nâng cao nhận thức của 

đội ngũ công chức, viên chức về giá trị TLLT, thu hút được nhiều độc giả 

quan tâm đến nguồn thông tin từ TLLT. 

3.1.6. Làm phim tư liệu, phóng sự 

 Ngoài những hình thức truyền thống hiện nay, cần đổi mới các hình 

thức  giới thiệu TLLT sao cho phù hợp với thời đại  phát triển của công nghệ 

thông tin.  

 TTLTLS thành phố Hà Nội cần phối hợp với Đài Truyền hình Việt 

Nam, Hãng phim tài liệu Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và 

các hãng phim khác xây dựng những bộ phim tư liệu, phóng sự để phát vào 

những dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước hoặc 

của thành phố Hà Nội.  

 Có thể tổ chức xây dựng các bộ phim tư liệu với chủ đề: “Chặng đường 

xây dựng và phát triển của Hà Nội” dựa trên nguồn tài liệu từ các phông: Sở 

Xây dựng tỉnh Hà Tây; Sở Xây dựng Hà Nội hoặc làm phóng sự giới thiệu về 

một khối tài liệu: “Giới thiệu TLLT phông UBND thành phố Hà Nội giai 
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đoạn 1977-2008” dựa trên nguồn tài liệu từ phông UBND thành phố Hà Nội 

(số 01-phông mở) hay giới thiệu về một phông lưu trữ đang bảo quản tại 

TTLTLS thành phố Hà Nội: “Phông lưu trữ Ban tổ chức chính quyền thành 

phố Hà Nội” dựa trên nguồn tài liệu từ phông Ban tổ chức chính quyền thành 

phố Hà Nội với những hình ảnh, lời bình sẽ lột tả được mọi góc cạnh của 

TLLT, tạo nên sức cuốn hút mạnh mẽ với độc giả, giúp TLLT đến gần hơn 

với mọi tầng lớp nhân dân.  

3.2. Một số giải pháp hỗ trợ trong việc phát huy giá trị tài liệu lƣu trữ tại 

Trung tâm Lƣu trữ lịch sử Thành phố 

3.2.1. Công tác tổ chức, nhân sự 

Theo khảo sát, vấn đề nhận thức không rõ ràng về giá trị tài liệu và 

trình độ chuyên môn còn hạn chế của một số cán bộ lưu trữ làm ảnh hưởng rất 

nhiều đến việc phát huy giá trị TLLT.  

Trước hết, cần hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của TTLTLS thành 

phố Hà Nội trong đó phải xác định rõ bộ phận chuyên môn được phân công 

làm nhiệm vụ phát huy giá trị TLLT. Cụ thể: bộ phận làm nhiệm vụ chuyên 

môn này cần phải có khả năng tham mưu đề xuất; có khả năng thuyết minh, 

thuyết trình; có kỹ năng giao tiếp; am hiểu về ngoại ngữ, tin học; am hiểu về 

cơ cấu tổ chức bộ máy qua các thời kỳ, … Xây dựng một bộ phận chuyên 

nghiệp có chức năng tiếp nhận nhu cầu, sưu tầm và có khả năng hệ thống tư 

liệu lưu trữ phục vụ các chương trình, đề tài, … 

Vì thế, TTLTLS thành phố Hà Nội cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, 

tạo điều kiện cho viên chức, nhân viên tham gia các lớp tập huấn về phát huy 

giá trị TLLT, tạo ra một thế hệ cán bộ làm công tác lưu trữ chuyên nghiệp 

nắm vững về chuyên môn, thật sự có năng lực, có trình độ ngoại ngữ và có 

kiến thức am hiểu sâu rộng về TLLT.  

Đồng thời, đẩy mạnh tổ chức các đoàn giao lưu, học tập trao đổi kinh 

nghiệm với các TTLTLS tỉnh, thành phố khác (Hải Phòng, Nam Định, Thái 
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Bình, Bắc Ninh, Nghệ An, …) cũng như với các cơ quan có chức năng đào 

tạo, nghiên cứu khoa học về lưu trữ (Trường Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn, Đại học Nội vụ) để thực hiện tốt hơn việc phát huy giá trị TLLT. 

3.2.2. Đẩy mạnh công tác thu thập, chỉnh lý hồ sơ, tài liệu nhằm nâng cao 

chất lượng hồ sơ nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội 

Việc phát huy giá trị TLLT tại TTLTLS thành phố Hà Nội có đạt hiệu 

quả cao hay không điều đó phụ thuộc rất nhiều vào sự hoàn chỉnh của các 

Phông lưu trữ. Hiện nay, vì một số nguyên nhân chủ quan và khách quan mà 

TTLTLS thành phố Hà Nội chưa thu thập đầy đủ khối lượng, thành phần hồ 

sơ, tài liệu theo thời gian quy định. Trong khối lượng tài liệu còn thiếu hiện 

nay, chủ yếu là tài liệu sản sinh trong quá trình hoạt động của các cơ quan, 

phản ánh chức năng, nhiệm vụ cũng như cơ cấu tổ chức của các cơ quan đó từ 

khi hình thành tới nay. Vì thế, nếu thu thập đầy đủ những hồ sơ, tài liệu này 

sẽ rất hữu ích trong việc khai thác, sử dụng tài liệu.  

Do đó, trong thời gian tới, TTLTLS thành phố Hà Nội cần tiếp tục xây 

dựng kế hoạch thu thập hồ sơ, tài liệu của các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu 

tài liệu vào Lưu trữ lịch sử (cụ thể về loại hình tài liệu, thành phần tài liệu, 

thời gian tài liệu và thời gian giao nộp tài liệu); phối hợp với lưu trữ hiện hành 

lựa chọn tài liệu cần thu thập; hướng dẫn cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp 

lưu chuẩn bị tài liệu để giao nộp; chuẩn bị kho tàng và các phương tiện để tiếp 

nhận tài liệu; tổ chức tiếp nhận tài liệu và lập “Biên bản giao nhận tài liệu” ... 

Ngoài ra, cần phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để có những biện pháp 

quyết liệt, triệt để hơn nữa nhằm thu thập đầy đủ khối lượng tài liệu này. Cụ 

thể: yêu cầu các đơn vị lập danh mục tài liệu nộp lưu, lên kế hoạch thu thập 

tài liệu của từng đơn vị, kiểm tra thành phần tài liệu giao nộp và chất lượng 

lập hồ sơ. 

Bên cạnh đó, cần tiếp tục xây dựng kế hoạch sưu tầm TLLT quý, hiếm 

kịp thời: Có thể tổ chức các đoàn đi khảo sát tại các đơn vị có TLLT quý, 
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hiếm; phối hợp xây dựng kế hoạch, tập huấn, hỗ trợ về công tác bảo quản, kết 

hợp số hóa (có đầu tư thiết bị số hóa dạng máy chụp chuyên dụng); tổ chức 

tập huấn về công tác bảo quản tài liệu cho các cá nhân, dòng họ, cơ sở thờ tự 

trên địa bàn đơn vị; kết hợp tu bổ, số hóa, thương thảo về việc sưu tầm TLLT 

quý, hiếm; tổ chức tiếp nhận tài liệu sưu tầm (bản gốc nếu có).  

   Ngoài ra, cũng cần đẩy mạnh công tác chỉnh lý hồ sơ, tài liệu đảm bảo 

hồ sơ, tài liệu sau khi chỉnh lý hoàn chỉnh phải đạt được các yêu cầu sau: 

Phân loại và lập thành hồ sơ hoàn chỉnh; xác định thời hạn bảo quản cho hồ 

sơ, tài liệu; xác định tài liệu cần bảo quản vĩnh viễn và tài liệu hết giá trị cần 

loại ra để hủy; hệ thống hoá hồ sơ, tài liệu; lập các công cụ tra cứu: mục lục 

hồ sơ, tài liệu; cơ sở dữ liệu và công cụ tra cứu khác phục vụ cho việc quản 

lý, tra cứu sử dụng; lập danh mục tài liệu hết giá trị loại ra để hủy. 

3.2.3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện số hóa tài liệu 

Đây là một giải pháp cực kỳ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả của 

phát huy giá trị TLLT tại TTLTLS thành phố Hà Nội. Về cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật công nghệ thông tin từng bước được hoàn thiện. Công tác đảm bảo an 

toàn an ninh thông tin đã từng bước trang bị các thiết bị, phần mềm đáp ứng 

các tiêu chuẩn về an toàn, an ninh thông tin tài liệu. 

Từ năm 2017 tới nay, thông tin về các hoạt động của TTLTLS thành 

phố  Hà Nội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Chi cục Văn thư - 

Lưu trữ, Sở Nội vụ, UBND thành phố nhưng chưa thể khái quát hết những giá 

trị TLLT cũng như nội dung cần thiết mà độc giả mong muốn. Chính vì vậy, 

yêu cầu đặt ra cho TTLTLS thành phố Hà Nội là phải đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ (số hoá tài liệu lưu trữ) nhằm góp 

phần rút ngắn thời gian khai thác, thu hút độc giả để cung cấp rộng rãi những 

thông tin mà độc giả cần tìm kiếm hơn. 

Hiện nay, với khối kiến thức khổng lồ của nhân loại hình thành trong 

hàng trăm năm nay, trong đó có cả TLLT đang tồn tại dưới dạng tài liệu giấy 
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như: văn bản, sách, hình ảnh…tạo thành sự cản trở cho người khai thác bởi 

tính hữu dụng, khả năng tiếp cận xã hội rất hạn chế. Mặt khác tài liệu ở dạng 

này phải chịu tác động cơ học của con người, môi trường nên việc lưu giữ, 

kéo dài thời gian tuổi thọ của tài liệu đòi hỏi rất công phu, tốn kém. Vì thế, 

TTLTLS thành phố Hà Nội cần đẩy mạnh số hoá tài liệu để từng bước tiến tới 

hiện đại hoá, giúp độc giả có thể nghiên cứu trực tiếp tài liệu trên máy tính. 

3.2.4. Khảo sát và giải mật tài liệu lưu trữ 

Quá trình hoạt động của Nhà nước nói chung và của thành phố Hà Nội 

nói riêng từ khi ra đời đến nay đã hình thành khối lượng lớn TLLT trong đó có 

nhiều tài liệu có nội dung mật với các cấp độ khác nhau. Tuy nhiên, việc sử 

dụng TLLT có nội dung mật trong thời gian qua còn có mặt hạn chế do nhiều 

thông tin có giá trị, nhất là những thông tin trong TLLT chưa được giải mật. 

Trên thực tế, thông tin trong tài liệu có tính thời gian, không có bất cứ 

điều gì có thể che giấu, giữ bí mật lâu dài và cùng với thời gian, thông tin sẽ 

mất dần tính thời sự hoặc tính mật - đó là quy luật tất yếu khách quan. Do đó, 

TTLTLS thành phố Hà Nội cần nhanh chóng đưa những tài liệu hết thời gian 

bảo mật ra công khai cho độc giả nghiên cứu. 

Trong bối cảnh của xu thế hội nhập, toàn cầu hóa; sự bùng nổ thông tin 

đòi hỏi các thông tin phải được tuyên truyền rộng rãi. Nếu công tác giải mật 

làm không tốt, nhiều tài liệu không được đưa ra phục vụ dẫn đến các nhà 

nghiên cứu và nhân dân không tiếp cận được đầy đủ thông tin do TLLT mang 

lại. Điều này rất nguy hiểm vì như vậy nhiều vấn đề, sự kiện lịch sử, nhiều 

chủ trương chính sách của Nhà nước, của thành phố Hà Nội sẽ bị hiểu sai, 

hiểu lầm gây ra sự sai lệch lịch sử.  

Vì thế, TTLTLS thành phố Hà Nội cần lập Danh mục những tài liệu 

cần xác minh, thẩm định và giải mật; xây dựng Kế hoạch triển khai theo các 

bước cụ thể; thống kê lập mục lục những hồ sơ, tài liệu mật có trong từng 

phông lưu trữ, từng khối tài liệu cần giải mật; tổ chức các buổi hội thảo 
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chuyên đề (có thể mời các nhà khoa học lịch sử, các nhà ngôn ngữ học, các 

nhà tư liệu học, … tham dự, phối hợp cùng để tổ chức, xác minh, thẩm định 

những khối tài liệu quan trọng của thành phố Hà Nội) để sớm đưa những tài 

liệu này ra phục vụ độc giả. 

3.2.5. Hoàn thiện về cơ sở vật chất 

Việc tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất và trang thiết bị là việc làm 

cần thiết để góp phần phát huy giá trị TLLT tại TTLTLS thành phố Hà Nội.  

Hiện nay, Phòng đọc tại TTLTLS thành phố Hà Nội được bố trí chung 

với phòng làm việc của viên chức thuộc bộ phận khai thác, sử dụng TLLT sẽ 

tạo cảm giác không thoải mái, gây mất tập trung làm ảnh hưởng không nhỏ 

đến hiệu quả khai thác tài liệu của độc giả. Vì thế, cần thiết kế và bố trí Phòng 

đọc riêng với diện tích hợp lý, không gian yên tĩnh, bố trí các trang thiết bị 

hiện đại để phục vụ độc giả đến khai thác. 

Bên cạnh đó, không gian trưng bày, triển lãm TLLT được bố trí tại 

sảnh hành lang tầng 1 khu hành chính có diện tích quá nhỏ; kiến trúc không 

gian chưa hấp dẫn, chưa thực sự phù hợp; phương tiện trưng bày, triển lãm 

chưa tương xứng với khối tài liệu cần trưng bày, triển lãm dẫn đến công tác 

trưng bày, triển lãm tại TTLTLS thành phố Hà Nội chưa thực sự thu hút được 

khách tham quan. Vì vậy, cần thống nhất trong thiết kế là bố trí một khu trưng 

bày chuyên dụng để có thể thường xuyên tổ chức các cuộc trưng bày, triển 

lãm với thời gian mở cửa đón tiếp khách ra vào thường xuyên. 

Tuy nhiên, với kết quả nghiên cứu của đề tài, những giải pháp mà tác 

giả đề xuất nhằm phát huy giá trị TLLT tại TTLTLS thành phố Hà Nội phục 

vụ nhu cầu ngày càng cao của xã hội; phục vụ công cuộc đổi mới đất nước, 

phát triển kinh tế - xã hội và giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc cho thế hệ 

trẻ, trong thời gian tới Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hà Nội cần xây 

dựng kế hoạch theo giai đoạn, theo năm cho việc phát huy giá trị TLLT một 

cách chuyên nghiệp, khoa học và có quy trình chặt chẽ, làm thường xuyên và 

có hệ thống.  
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Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hà Nội cần thường xuyên mở 

rộng mối quan hệ, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan có nguồn tài liệu phong 

phú, đa dạng (các Trung tâm Lưu trữ quốc gia; các Trung tâm Lưu trữ lịch sử 

các tỉnh, thành phố; các cơ quan, tổ chức có liên quan, …) để giới thiệu các 

TLLT, để thu thập hồ sơ, tài liệu cũng như sưu tầm thêm TLLT quý, hiếm để 

bổ sung vào nguồn TLLT đưa ra phục vụ độc giả nhằm nâng cao nhận thức 

trong nhân dân và giới thiệu với bạn bè quốc tế về khối TLLT có giá trị đặc 

biệt này. 

Bên cạnh đó, Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hà Nội cần tổ chức 

ứng dụng công nghệ thông tin sâu, rộng trong tất cả các nghiệp vụ của ngành 

để tiến tới xây dựng hình thái “Văn thư - Lưu trữ điện tử”. Các TLLT cần 

được số hoá dưới dạng các văn bản điện tử, có giá trị pháp lý, bảo đảm tính 

chứng cứ và được xử lý, lập hồ sơ điện tử trên diện rộng.  

Cùng với đó, là việc khai thác, phát huy giá trị TLLT trên mạng 

internet để không chỉ cung cấp kiến thức lịch sử, xã hội mà còn góp phần giáo 

dục tinh thần yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia cho người dân; trong đó, 

tập trung khai thác ưu thế của mạng xã hội và truyền thông xã hội để tận dụng 

khả năng lan truyền thông tin nhanh và rộng đến mọi đối tượng.  

Thời gian tới, Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hà Nội cần tiếp tục 

đổi mới, đa dạng hoá các hình thức công bố, giới thiệu TLLT qua mạng với 

các hoạt động như: tổ chức phòng đọc trực tuyến, trưng bày, triển lãm tài liệu 

ảo bằng công nghệ 3D, giới thiệu tài liệu trên mạng xã hội như: facebook, 

youtube, … 

Với mục đích làm phong phú hơn nguồn TLLT của quốc gia, của dân 

tộc, công tác sưu tầm tài liệu quý, hiếm trong và ngoài nước cũng cần được 

duy trì và quan tâm thực hiện. Nhất là với các tư liệu đang được người dân, 

các dòng họ sở hữu, từ đó khuyến khích chủ sở hữu biếu, ký gửi, bán tư liệu 
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cho cơ quan lưu trữ hoặc đăng ký tại các cơ quan lưu trữ để được hướng dẫn, 

hỗ trợ bảo quản, tránh làm thất lạc, mất mát những nguồn TLLT quý. 

Trong thời gian tới, TTLTLS thành phố Hà Nội cần tiếp tục duy trì việc 

triển khai các biện pháp, hình thức tổ chức khoa học tài liệu theo hướng chủ 

động nhằm bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị TLLT có giá trị chính trị, lịch 

sử, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật, … qua đó giáo dục ý thức cho các tầng 

lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.  

  Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, TTLTLS thành phố Hà Nội (cụ thể là 

bộ phận chuyên môn được phân công làm nhiệm vụ phát huy giá trị TLLT)  

cần chủ động trau dồi kiến thức, tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu để tham mưu đề 

xuất các nội dung về phát huy giá trị TLLT: thông báo khối lượng, thành phần, 

nội dung tài liệu thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông 

tin điện tử; xây dựng các bộ phim tư liệu; xuất bản các ấn phẩm giới thiệu về 

hồ sơ, tài liệu hoặc tổ chức các cuộc trưng bày, triển lãm TLLT … 

  Bên cạnh những giải pháp trên, kinh phí dành cho việc phát huy giá trị 

TLLT tại TTLTLS thành phố Hà Nội cũng cần được tăng cường, đầu tư hơn 

để thực hiện việc phát huy giá trị TLLT được hiệu quả. 

Nhìn chung, các giải pháp trên được thực hiện không chỉ đem lại hiệu 

quả thiết thực đối với xã hội nói chung mà còn đối với TTLTLS thành phố Hà 

Nội nói riêng.  

Thông qua đề tài này, các giải pháp đưa ra sẽ giải quyết được nhiều 

vấn đề cấp thiết đặt ra như: hình thức phục vụ tại phòng đọc được đổi mới; 

chất lượng trưng bày, triển lãm giới thiệu TLLT được nâng cao; xuất bản các 

ấn phẩm lưu trữ được quan tâm thực hiện; chất lượng hồ sơ, tài liệu được 

đầy đủ, hoàn chỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện số 

hóa tài liệu; tổ chức thực hiện khảo sát và giải mật TLLT; hoàn thiện về cơ 

sở vật chất.  
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 Tiểu kết chƣơng 3 

TLLT tại TTLTLS thành phố Hà Nội có nội dung, thành phần, khá 

phong phú, đa dạng có thể phục vụ đắc lực, hiệu quả cho hoạt động quản lý, 

hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như phục vụ nhu cầu của công dân tại 

thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, từ trước tới nay, việc phát huy giá trị TLLT bảo 

quản tại TTLTLS thành phố Hà Nội còn chưa tương xứng với tiềm năng vốn 

có của TLLT.  

Để giúp việc phát huy giá trị TLLT bảo quản tại TTLTLS thành phố Hà 

Nội đạt kết quả cao hơn nữa, tác giả đã mạnh dạn đề xuất TTLTLS thành phố 

Hà Nội cần có những giải pháp chính và giải pháp hỗ trợ trong việc phát huy 

giá trị TLLT bảo quản tại TTLTLS thành phố Hà Nội như sau:  

- Giải pháp chính: Đổi mới hình thức phục vụ tại phòng đọc; tổ chức 

marketing trong lưu trữ; tăng cường trưng bày, triển lãm giới thiệu TLLT; 

giới thiệu TLLT qua các bài viết; xuất bản các ấn phẩm lưu trữ; làm phim tư 

liệu, phóng sự. 

- Giải pháp hỗ trợ: Công tác tổ chức, nhân sự; đẩy mạnh công tác thu 

thập, chỉnh lý hồ sơ, tài liệu nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ nộp lưu vào 

TTLTLS thành phố Hà Nội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực 

hiện số hóa tài liệu; khảo sát và giải mật TLLT; hoàn thiện về cơ sở vật chất 
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  T LUẬN 

 

TLLT được hình thành đồng thời với sự kiện, hiện tượng lịch sử, là 

bằng chứng khách quan về các sự kiện diễn ra trong quá khứ, có giá trị đặc 

biệt trong phương diện xây dựng, bảo vệ, kiến thiết quốc gia cũng như phục 

vụ nghiên cứu khoa học. Trong quá trình hoạt động và phát triển của bất kỳ 

cơ quan, tổ chức nào thì TLLT cũng chứa đựng thông tin quá khứ chân thực 

và chính xác nhất.  

TTLTLS thành phố Hà Nội là nơi bảo quản các phông lưu trữ quan 

trọng đối với công tác nghiên cứu khoa học cũng như xây dựng và phát triển 

kinh tế - chính trị - xã hội của của đất nước nói chung và của thành phố Hà 

Nội nói riêng. Tài liệu được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau và có thành 

phần, nội dung phong phú, đa dạng phản ánh hầu hết tất cả các lĩnh vực hoạt 

động khác nhau của các cơ  quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Chính những TLLT này đã đóng góp không nhỏ trong sự nghiệp bảo vệ, xây 

dựng, kiến thiết thành phố Hà Nội.  

Vì vậy, nhiệm vụ của TTLTLS thành phố Hà Nội là phải phát huy giá 

trị TLLT nhằm tạo điều kiện cho độc giả có thể tiếp cận và khai thác triệt để 

nguồn thông tin quý giá này. 

Các giải pháp để phát huy giá trị TLLT của TTLTLS thành phố Hà Nội 

cần được triển khai và thực hiện quyết liệt mới có thể đưa TTLTLS thành phố 

Hà Nội nhanh chóng phát triển và bắt kịp với tình hình lưu trữ cả nước và các 

nước bạn bè trên thế giới. 

Hoàn thành nghiên cứu này, tác giả hy vọng, trong thời gian tới, 

TTLTLS thành phố Hà Nội sẽ trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của đông 

đảo các đối tượng độc giả; trở thành cầu nối hữu hiệu giữa quá khứ với hiện 

tại và tương lai.  
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Đứng trước yêu cầu của thời kì mới - thời kỳ hội nhập và phát triển, với 

mong muốn ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu khai thác thông tin của xã hội, 

những người làm công tác lưu trữ cả nước nói chung và TTLTLS thành phố 

Hà Nội nói riêng cần tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa và không ngừng tìm tòi, 

học hỏi, nghiên cứu áp dụng các biện pháp phát huy giá trị TLLT để những 

giá trị của TLLT ngày càng được phát huy, góp phần phục vụ sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ đất nước ngày càng bền vững và giàu đẹp./. 
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                                                                                                Phụ lục 01 

 

TỔNG HỢP SỐ PHÔNG LƯU TRỮ BẢO QUẢN 

TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

(tính đến ngày 10/9/2018) 

 

 

Stt 

 

  

 Phông TLLT 

Thời 

gian 

tài liệu 

Tổng số 

hộp 

Tổng số 

hồ sơ 

Quy ra 

mét 

Phông 

(đóng/ 

mở) 

 

I. TÀI LIỆU TỈNH HÀ TÂY VÀ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

62 

phông 

đóng 

 

1. TÀI LIỆU TỈNH HÀ TÂY (1945-2008) 

37 

phông 

đóng 

1 Tài liệu tỉnh trưởng Hà 

Đông (thời Pháp) 

1954 

trở về 

trước 

3 40 0.3  

2 Ủy ban kháng chiến-Hành 

chính tỉnh Hà Đông 

1948-

1965 

72 1.378 7.2  

3 Ủy ban kháng chiến-Hành 

chính tỉnh Sơn Tây 

1945-

1965 

135 1.929 11.5  

4 Ủy ban Hành chính tỉnh Hà 

Tây 

1965-

1976 

183 3.221 18.3  

5 Ủy ban Hành chính tỉnh Hà 

Sơn Bình 

1976-

1991 

355 5.261 36.2  

6 Đảng-Đoàn tỉnh Hà Sơn 

Bình 

1976-

1991 

6 64 0.6  

7 Văn phòng UBND tỉnh Hà 

Sơn Bình 

1976-

1991 

78 498 12.4  

8 UBND tỉnh Hà Tây 1981-

2008 

3.592 53.074 364.3  

9 Hội đồng Thi đua-Khen 

thưởng Hà Tây 

1961-

2005 

709 5.560 71  
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10 Liên hiệp xã thủ công 

nghiệp Hà Sơn Bình 

1969-

1993 

123 847 16.7  

11 Ủy ban Thanh tra tỉnh Hà 

Sơn Bình 

1959-

1991 

32 426 3.2  

12 Thanh tra tỉnh Hà Tây 1991-

2008 

23 134 2.3  

13 Sở Văn hóa thông tin tỉnh 

Hà Tây 

1962-

1996 

41 1.451 4.8  

14 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh 

Hà Tây 

1964-

1991 

132 1.771 13.2  

15 Sở Lao động Thương binh 

Xã hội tỉnh Hà Tây 

1960-

2008 

53 708 5.3  

16 Ban Tổ chức chính quyền 

tỉnh Hà Tây 

1966-

2008 

591 2.655 96.1  

17 Sở Nội vụ Hà Tây 2004-

2008 

4 33 0.5  

18 Sở Y tế tỉnh Hà Tây 1962-

1991 

56 1.147 5.6  

19 Sở Giao thông vận tải tỉnh 

Hà Tây 

1960-

1998 

175 1.264 19.2  

20 Sở Tài chính vật giá tỉnh 

Hà Tây 

1984-

1991 

5 98 0.5  

21 Sở Tài chính tỉnh Hà Tây 1971-

2008 

15 126 1.5  

22 Sở Xây dựng tỉnh Hà Tây 1983-

2008 

598 2.979 59.8  

23 Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Hà Tây  

1956-

2008 

213 1.885 19.7  

24 Sở Công nghiệp tỉnh Hà 

Tây 

1974-

2008 

230 2.562 23  

25 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

Hà Tây 

1954-

2000 

13 221 1.3  

26 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 1960-

1995 

10 281 1  
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27 Sở Thương mại tỉnh Hà 

Tây 

1963-

2005 

179 2.277 19.5  

28 Sở Khoa học Công nghệ và 

Môi trường tỉnh Hà Tây 

1972-

1995 

33 501 3.3  

29 Liên đoàn Lao động tỉnh 

Hà Tây 

1960-

1995 

20 210 2  

30 Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Hà Tây 

1984-

2008 

106 892 10.7  

31 Đoàn Đại biểu Quốc hội 

tỉnh Hà Tây 

1992-

2004 

2 8 0.2  

32 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà 

Tây 

1991-

2008 

56 542 5.1  

33 Đoàn Đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà 

Tây 

1997-

2008 

33 292 4.8  

34 Văn phòng UBND tỉnh Hà 

Tây 

1980-

2008 

172 796 19  

35 Trung tâm Lưu trữ tỉnh Hà 

Tây 

1991-

2007 

5 68 0.5  

36 Trung tâm Tin học tỉnh Hà 

Tây 

2002-

2006 

1 14 0.1  

37 Tài liệu Đảng-Đoàn Hội 

đồng nhân dân, Ban cán sự 

Đảng UBND tỉnh Hà Tây 

1980-

2007 

267 1.968 33.3  

 Cộng (1):  8.298 97.144 896  

 

2. TÀI LIỆU THÀNH PHỐ HÀ NỘI (1923-2011) 

25 

phông 

đóng 

1 Chưởng khế Hà Nội 1923-

1954 

513 29.749 73.3  

2 Ủy ban Thanh niên Hà Nội 1991-

1996 

5 215 0.7  

3 Ủy ban Hành chính TP Hà 

Nội 

1953-

1976 

517 12.907 88.6  
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4 Đoàn Đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân TP Hà 

Nội 

1994-

2008 

40 396 5.6  

5 Hội đồng Thi đua-Khen 

thưởng TP Hà Nội 

1976-

2006 

666 9.271 95  

6 Ban Thi đua-Khen thưởng 

trực thuộc UBNDTP Hà 

Nội 

1989-

2011 

483 3.541 59.3  

7 Ban Tổ chức chính quyền 

TP Hà Nội 

1956-

2003 

109 1.053 15.5  

8 Sở Công nghiệp Hà Nội 1973-

2008 

165 2.212 24  

9 Sở Công nghiệp và thủ 

công nghiệp Hà Nội 

1959-

1979 

15 257 2.1  

10 Sở Thương mại Hà Nội 1964-

2007 

367 3.622 52  

11 Sở Thương nghiệp Hà Nội 1970-

1996 

14 136 2  

12 Sở Thủy lợi Hà Nội 1966-

1996 

370 3.628 52.5  

13 Ban Ngoại vụ Hà Nội 1981-

1991 

12 141 1.3  

14 Sở Nông lâm nghiệp Hà 

Nội 

1989-

1996 

4 53 0.6  

15 Sở Văn hóa và thông tin Hà 

Nội 

1963-

2007 

128 1.028 25.6  

16 Sở Thể dục Thể thao Hà 

Nội 

1964-

2002 

49 230 6  

17 Sở Du lịch Hà Nội 2001-

2007 

1 5 0.1  

18 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Hà Nội 

2008-

2014 

62 184 7.7  

19 Văn phòng Kiến trúc sư 

trưởng TP Hà Nội  

1923-

2000 

1.440 25.308 205.7  
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20 Sở Địa chính Nhà đất TP 

Hà Nội 

1995-

2008 

1.704 94.616 243.5  

21 Sở Quản lý Nhà đất Hà Nội 1960-

1968 

8 56 1.1  

22 Sở Nhà đất Hà Nội 1971-

1998 

55 1.715 7.8  

23 Cục Quản lý công trình 

công cộng Hà Nội 

1971-

1976 

10 60 1.4  

24 Sở Quản lý công trình công 

công Hà Nội 

1977-

1978 

5 21 0.7  

25 Cục Hải quan Hà Nội 1985-

2007 

2 40 0.3  

 Cộng (2):  9.017 201.009 972.4  

 Tổng (I):  17.315 298.153 1.868.4  

 

II. TÀI LIỆU THÀNH PHỐ HÀ NỘI (1977-2014) 

12 

phông 

mở 

1 UBND thành phố Hà Nội  1977-

2010 

6.242 91.013 792.9  

2 Hội đồng nhân dân TP Hà 

Nội  

1957-

2008 

93 1.130 11.2  

3 Văn phòng Đoàn Đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội 

1998-

2011 

217 2.352 12.8  

4 Ban Thi đua-Khen thưởng 

trực thuộc Sở Nội vụ Hà 

Nội 

2008-

2012 

50 455 6.0  

5 Sở Nội vụ Hà Nội 2004-

2010 

182 1.508 18.2  

6 Thanh tra TP 1984-

2008 

157 577 19.5  

7 Sở Ngoại vụ Hà Nội 1992-

2004 

236 1.726 32.8  



- 6 - 

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà 

Nội 

1984-

2014 

2.205 8.767 297.7  

9 Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Hà Nội 

1988-

2008 

40 281 5.7  

10 Sở Xây dựng Hà Nội 1987-

2007 

2.600 11.073 260  

11 Sở Lao động Thương binh 

Xã hội Hà Nội  

1954-

2008 

49 362 7  

12 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà 

Nội 

1954-

2007 

75 568 10.7  

 Tổng (II)  12.155 119.812 1.800.5  

 Tổng (I+II)  29.470 417.965 3.668.9  
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                                                                                                      Phụ lục 02 

 

NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THUỘC THẨM QUYỂN CỦA CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ 

   

I. Lĩnh vực: Văn thư - Lưu trữ 

1. Quy trình: Thủ tục Sử dụng tài liệu lưu trữ tại phòng Đọc (QT-02-VTLT) 

 

1 Mục đích 

Quy định về trình tự và cách thức thực hiện TTHC: Thủ tục Sử dụng tài liệu lưu 

trữ tại phòng Đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

2 Phạm vi 

Áp dụng cho các công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Phòng/Ban Trung tâm Lưu trữ lịch sử, 

Chi cục Văn thư - Lưu trữ và các cá nhân, tổ chức liên quan. 

3 Nội dung quy trình 

3.1 Cơ sở pháp lý 

1. Luật Lưu trữ năm 2012; 

2. Nghị định số 01 2013 N -C  ngày 03 01 2013 của Ch nh phủ về Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; 

3. Thông tư số 10 2014 TT-BNV ngày 01 10 2014 của Bộ Nội vụ quy định về 

việc sử dụng tài liệu tại  hòng đọc của các Lưu trữ lịch sử; 

4. Quyết định 744 Q -BNV ngày 11 8 2015 của Bộ Nội vụ về công bố thủ tục 

hành ch nh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ; 

5. Thông tư số 275 2016 TT-BTC ngày 14 11 2016 của Bộ Tài ch nh quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng ph  sử dụng tài liệu lưu trữ; 

3.2 Thành phần hồ sơ Bản 

chính 
Bản sao 

- Chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc 

Hộ chiếu đối với cá nhân; trường hợp sử dụng tài liệu 

để phục vụ công tác thì phải có Giấy giới thiệu hoặc văn 

bản đề nghị của cơ quan, tổ chức nơi công tác; 

  

 

x 

-  ề cương nghiên cứu (nếu có). x  
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3.3 Số lượng hồ sơ 

 01 bộ ch nh 

3.4 Thời gian xử lý 

 Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

3.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 - Cách 1:  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Lưu 

trữ lịch sử, Chi cục Văn thư - Lưu trữ  

- Cách 2:  Qua hệ thống bưu ch nh:  

- Cách 3:  Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà 

Nội (dichvucong.hanoi.gov.vn). 

3.6 Lệ phí 

 Thu ph  theo quy định tại Thông tư số 275 2016 TT-BTC ngày 14 11 2016 của 

Bộ Tài ch nh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng ph  sử dụng 

tài liệu lưu trữ 

3.7 Quy trình xử lý công việc 

TT Trình tự Trách 

nhiệm 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/ 

Kết quả 

B1 
- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

- Nộp hồ sơ tại bộ phận Một cửa. 

Tổ chức, cá 

nhân 
  

B2 

Tiếp nhận thông tin và lập phiếu hẹn trả 

kết quả 

- Tiếp độc giả đến sử dụng tài liệu; 

- Hướng dẫn độc giả ghi các thông tin 

vào các phiếu đăng ký sử dụng tài liệu; 

phiếu yêu cầu đọc tài liệu;  

- Vào sổ đăng ký sử dụng tài liệu lưu trữ 

và sổ đọc tài liệu; 

- Lập phiếu hẹn trả kết quả sử dụng tài 

liệu lưu trữ; 

Viên chức 

tiếp nhận 

10 phút 

 

2 phút 

 

2 phút 

 

1 phút 

BM-01-

01/TTLTL

S-MP; 

BM-01-

02/TTLTL

S-MP; 

BM-01-

03/TTLTL

S-MP 

 

B3 

Lãnh đạo Trung tâm, ký duyệt 

- Trình lãnh đạo Trung tâm ký duyệt; 

- Lãnh đạo Trung tâm ký duyệt 

Viên chức 

tiếp 

nhận Lãnh 

đạo Trung 

tâm 

2 phút 

3 phút 

BM-01-

01/TTLTL

S-MP; 

BM-01-

02/TTLTL

S-MP 
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B4 

Tra cứu thông tin và bổ sung ký hiệu lưu 

trữ/Cung cấp thông tin công cụ tra cứu 

- Bổ sung thông tin Ký hiệu lưu trữ đầy 

đủ cho các phiếu; 

- Cung cấp công cụ tra cứu để phục vụ 

độc giả tại phòng  ọc 

- Chuyển phiếu được duyệt sang viên 

chức quản lý hồ sơ, tài liệu thực hiện. 

Viên chức 

quản lý 

thông tin hồ 

sơ, tài 

liệu Viên 

chức phòng 

 ọc 

3 phút 

 

2 phút 

BM-01-

01/TTLTL

S-MP; 

BM-01-

02/TTLTL

S-MP; 

 

B5 

Giao/nhận hồ sơ tài liệu 

- Căn cứ vào các phiếu đăng ký đã được 

Lãnh đạo Trung tâm duyệt.  

- Thực hiện việc tra tìm hồ sơ, tài liệu; 

- Bàn giao hồ sơ, tài liệu cho Viên chức 

tiếp nhận để phục vụ độc giả. Ghi đầy đủ 

thông tin (có tài liệu hoặc không có tài 

liệu ghi vào phiếu đăng ký). 

- Vào sổ giao nhận tài liệu. 

Viên chức 

quản lý hồ 

sơ, tài 

liệu Viên 

chức phòng 

 ọc 

30 phút 

 

5 phút 

 

B6 

Phục vụ Đọc tài liệu tại phòng Đọc 

- Nhận hồ sơ, tài liệu từ viên chức quản 

lý hồ sơ, tài liệu; 

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu và bàn giao cho 

độc giả; 

-  hục vụ độc giả tại phòng đọc và 

hướng dẫn nộp ph  sử dụng tài liệu theo 

quy định. 

- Thực hiện việc sao tài liệu, sao tài liệu 

đúng số lượng (nếu độc giả có yêu cầu) 

- Trường hợp không có kết quả. Soạn 

văn bản trả lời độc giả. 

 ộc 

giả Viên 

chức phòng 

 ọc Thủ 

quỹ 

Theo số 

lượng hồ 

sơ nhu 

cầu của 

độc giả 

 

B7 

Kiểm tra và bàn giao về Kho 

- Nhận hồ sơ, tài liệu từ độc giả; 

- Giao hồ sơ, tài liệu cho viên chức quản 

lý hồ sơ, tài liệu. 

Viên chức 

phòng  ọc  

Viên chức 

quản lý hồ 

sơ, tài liệu 

10 phút 

 

5 phút 
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B8 

Báo cáo, thống kê và lưu hồ sơ 

Viên chức 

phòng  ọc 
10 phút 

Sổ đăng ký 

sử dụng tài 

liệu lưu trữ 

và sổ đọc 

tài liệu 

4. Biểu mẫu    

- BM-01-01/TTLTLS-M :  hiếu đăng ký 

sử dụng tài liệu 

   

- BM-01-02/TTLTLS-M :  hiếu yêu cầu 

đọc tài liệu  

   

- BM-01-03/TTLTLS-MP: Giấy hẹn trả 

kết quả 
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2. Quy trình: Thủ tục cấp bản sao, chứng thực tài liệu lưu trữ (QT-03-VTLT) 

 

1 Mục đích 

Quy định về trình tự và cách thức thực hiện TTHC: Thủ tục cấp bản sao, chứng 

thực tài liệu lưu trữ trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

2 Phạm vi 

Áp dụng cho các công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả 

kết quả giải quyết thủ tục hành ch nh;  hòng Ban Trung tâm Lưu trữ lịch sử, 

Chi cục Văn thư - Lưu trữ và các cá nhân, tổ chức liên quan. 

3 Nội dung quy trình 

3.1 Cơ sở pháp lý 

1. Luật Lưu trữ năm 2012; 

2. Nghị định số 01 2013 N -C  ngày 03 01 2013 của Ch nh phủ về Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; 

3. Thông tư số 10 2014 TT-BNV ngày 01 10 2014 của Bộ Nội vụ quy định về 

việc sử dụng tài liệu tại  hòng đọc của các Lưu trữ lịch sử; 

4. Quyết định 744 Q -BNV ngày 11 8 2015 của Bộ Nội vụ về công bố thủ tục 

hành ch nh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ; 

5. Thông tư số 275 2016 TT-BTC ngày 14 11 2016 của Bộ Tài ch nh quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng ph  sử dụng tài liệu lưu trữ; 

3.2 Thành phần hồ sơ Bản 

chính 
Bản sao 

- Chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc 

Hộ chiếu đối với cá nhân; trường hợp sử dụng tài liệu 

để phục vụ công tác thì phải có Giấy giới thiệu hoặc văn 

bản đề nghị của cơ quan, tổ chức nơi công tác; 

 

  

 

x 

- Cung cấp thông tin hồ sơ, tài liệu cần khai thác sử dụng.  x 

    

3.3 Số lượng hồ sơ 

 01 bộ ch nh 

3.4 Thời gian xử lý 

 Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
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3.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 - Cách 1:  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Lưu 

trữ lịch sử, Chi cục Văn thư - Lưu trữ  

- Cách 2:  Qua hệ thống bưu ch nh:  

- Cách 3:  Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà 

Nội (dichvucong.hanoi.gov.vn). 

3.6 Lệ phí 

 Thu ph  theo quy định tại Thông tư số 275 2016 TT-BTC ngày 14 11 2016 của 

Bộ Tài ch nh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng ph  sử dụng 

tài liệu lưu trữ; 

3.7 Quy trình xử lý công việc 

TT Trình tự Trách 

nhiệm 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/ 

Kết quả 

B1 
- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

- Nộp hồ sơ tại bộ phận Một cửa. 

Tổ chức, cá 

nhân 
  

B2 

Tiếp nhận thông tin và lập phiếu hẹn trả 

kết quả 

- Tiếp độc giả đến sử dụng tài liệu; 

- Hướng dẫn độc giả ghi các thông tin 

vào các phiếu đăng ký sử dụng tài liệu; 

phiếu yêu cầu sao tài liệu; phiếu yêu cầu 

chứng thực tài liệu theo yêu cầu; 

- Vào sổ đăng ký thông tin và sổ cấp bản 

sao, chứng thực tài liệu lưu trữ 

- Lập phiếu hẹn trả kết quả sử dụng tài 

liệu lưu trữ; 

Viên chức 

tiếp nhận 

10 phút 

 

2 phút 

 

2 phút 

 

1 phút 

BM-02-

01/TTLTL

S-MP; 

BM-02-

02/TTLTL

S-MP; 

BM-02-

03/TTLTL

S-MP; 

BM-02-

04/TTLTL

S-MP 

B3 

Lãnh đạo Trung tâm, ký duyệt 

- Trình lãnh đạo Trung tâm ký duyệt; 

- Lãnh đạo Trung tâm ký duyệt Viên chức 

tiếp 

nhận Lãnh 

đạo Trung 

tâm 

2 phút 

3 phút 

BM-02-

01/TTLTL

S-MP; 

BM-02-

02/TTLTL

S-MP; 

BM-02-

03/TTLTL

S-MP; 
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B4 

Tra cứu thông tin và bổ sung ký hiệu lưu 

trữ 

- Bổ sung thông tin Ký hiệu lưu trữ đầy 

đủ cho các phiếu; 

- Chuyển phiếu được duyệt sang viên 

chức quản lý hồ sơ, tài liệu thực hiện. 

Viên chức 

quản lý 

thông tin hồ 

sơ, tài 

liệu Viên 

chức phòng 

 ọc 

3 phút 

 

2 phút  

BM-02-

01/TTLTL

S-MP; 

BM-02-

02/TTLTL

S-MP; 

BM-02-

03/TTLTL

S-MP; 

B5 

Giao/nhận hồ sơ tài liệu 

- Căn cứ vào các phiếu đăng ký đã được 

Lãnh đạo Trung tâm duyệt.  

- Thực hiện việc tra tìm hồ sơ, tài liệu; 

- Bàn giao hồ sơ, tài liệu cho Viên chức 

tiếp nhận. Ghi đầy đủ thông tin (có tài 

liệu hoặc không có tài liệu ghi vào phiếu 

đăng ký). 

- Vào sổ giao nhận tài liệu. 

- Nhận hồ sơ, tài liệu từ viên chức quản 

lý hồ sơ, tài liệu; 

- Thực hiện việc sao tài liệu, sao tài liệu 

đúng số lượng  

- Trường hợp không có kết quả. Tuỳ theo 

hồ sơ, văn bản để soạn văn bản trả lời 

độc giả. 

Viên chức 

quản lý hồ 

sơ, tài 

liệu Viên 

chức tiếp 

nhận 

 

30 phút 

 

5 phút 

 

 

2 phút 

5 phút 

30 phút  

BM-02-

01/TTLTL

S-MP; 

BM-02-

02/TTLTL

S-MP; 

BM-02-

03/TTLTL

S-MP; 

B6 

Sao, đóng dấu sao y chứng thực 

-  óng dấu chứng thực và bản sao;  điền 

đầy đủ thông tin trên dấu.  

- Chuyển lại Viên chức tiếp nhận. 

Viên chức 

Văn thư, 

Thủ quỹ, 

Tổng hợp 

2 phút 

 

1 phút 

 

B7 

Trình lãnh đạo Trung tâm ký duyệt 

- Tiếp nhận lại hồ sơ, tài liệu;  

- Trình Lãnh đạo Trung tâm ký xác nhận. 

- Ký xác nhận văn bản, tài liệu chứng 

thực và văn bản trả lời độc giả từ viên 

chức tiếp nhận trình ký. 

Viên chức 

tiếp 

nhận Lãnh 

đạo Trung 

tâm 

2 phút 

 

5 phút 

BM-02-

01/TTLTL

S-MP; 

BM-02-

02/TTLTL

S-MP; 

BM-02-

03/TTLTL

S-MP; 
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B8 

Bàn giao hồ sơ, tài liệu; hướng dẫn nộp 

phí sử dụng tài liệu 

- Thực hiện việc bàn giao hồ sơ, tài liệu 

vào kho giữa Viên chức tiếp nhận và 

Viên chức quản lý hồ sơ, tài liệu theo 

đúng quy định; 

- Trường hợp độc giả sử dụng bản sao 

không chứng thực, sau khi có biên lai thu 

ph  bản sao. 

- Trả hồ sơ, tài liệu và hướng dẫn độc giả 

đến nơi thu ph  để nộp ph  theo quy định. 

Viên chức 

tiếp nhận  

Viên chức 

quản lý hồ 

sơ, tài liệu 

5 phút 

 

 

 

 

5 phút 

 

B9 

Thu phí, đóng dấu Trung tâm và Trả kết 

quả 

- Căn cứ vào các phiếu đăng ký để thu 

phí; 

- Thủ quỹ thực hiện thu ph  theo quy 

định; 

-  ộc giả nộp ph  tại nơi quy định. 

- Thực hiện việc thu ph  theo quy định 

tại Thông tư số 275 2016 TT-BTC ngày 

14 11 2016 của Bộ Tài ch nh quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng ph  sử dụng tài liệu lưu trữ 

-  óng dấu Trung tâm vào hồ sơ, tài liệu 

cấp bản sao và chứng thực tài liệu. 

- Thực hiện việc trả kết quả theo phiếu 

hẹn cho độc giả tại nơi quy định 

Văn thư  

Thủ quỹ, 

Tổng hợp  

Viên chức 

tiếp nhận 

5 phút  

B10 

Tổng hợp, thống kê nộp phí, lệ phí theo 

quy định  

- Thủ quỹ tổng hợp kinh ph  sử dụng tài 

liệu thông báo cho kế toán; 

- Kế toán kiểm tra làm thủ tục nộp ph , lệ 

ph  trình Lãnh đạo Trung tâm phê duyệt 

và thực hiện nộp ph  theo quy định 

- Viên chức 

Kế toán, - 

Viên chức 

Văn thư, 

Thủ quỹ, 

Tổng hợp 

30 phút  
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B11 

Báo cáo, thống kê và lưu hồ sơ công việc 

theo quy định 

Viên chức 

tiếp nhận 
30 phút 

Sổ đăng ký 

thông tin 

và sổ cấp 

bản sao, 

chứng thực 

tài liệu lưu 

trữ 

4. Biểu mẫu     

- BM-02-01/TTLTLS-M :  hiếu đăng ký 

sử dụng tài liệu  

   

- BM-02-02/TTLTLS-MP:  hiếu yêu cầu 

sao tài liệu 

   

- BM-02-03/TTLTLS-MP:  hiếu yêu cầu 

chứng thực tài liệu  

   

- BM-02-04/TTLTLS-MP: Giấy hẹn trả 

kết quả  
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Mẫu phiếu 01 

CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ 

TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ 

PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI LIỆU 

K nh gửi: .………………………………………………………………. 

Họ và tên độc giả: ……………………………………………………… 

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………. 

Quốc tịch: ………………………………………………………………. 

Số Chứng minh nhân dân Số hộ chiếu: ………………………………… 

Cơ quan công tác: ………………………………………………………. 

 ịa chỉ liên hệ: …………………………………………………………. 

Số điện thoại: …………………………………………………………… 

Mục đ ch khai thác, sử dụng tài liệu: …………………………………… 

Chủ đề nghiên cứu: ……………………………………………………… 

Thời gian nghiên cứu: …………………………………………………….. 

Tôi xin thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan lưu trữ và 

những quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ, khai thác, sử dụng tài liệu 

lưu trữ. . 
 

  

XÉT DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC 

TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ 

Hà Nội, ngày       tháng        năm    

Người đăng ký   

(ký, ghi rõ, họ tên) 
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Mẫu phiếu 02 

CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ 

TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ 

PHIẾU YÊU CẦU ĐỌC TÀI LIỆU 

Họ và tên độc giả: …………………………………………………………. 

Số Chứng minh nhân dân Số hộ chiếu: ……………………………………. 

Chủ đề nghiên cứu: ………………………………………………………… 

 

Stt Tên phông/khối tài liệu, mục 

lục số 

Ký hiệu hồ sơ/tài 

liệu 

Tiêu đề hồ sơ/tài 

liệu 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

XÉT DUYỆT CỦA GĐ 

TRUNG TÂM LƯU TRỮ 

LỊCH SỬ 

Viên chức 

tiếp nhận 

Hà Nội, ngày       tháng        năm 

Người yêu cầu 

(ký, ghi rõ, họ tên) 
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Mẫu phiếu 03 

CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ 

TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ 

PHIẾU YÊU CẦU SAO TÀI LIỆU 

Họ và tên độc giả: …………………………………………………………. 

Số Chứng minh nhân dân Số hộ chiếu: ……………………………………. 

Stt Tên phông Ký hiệu hồ 

sơ/tài liệu 

Tên văn 

bản/tài liệu 

Từ tờ 

đến tờ 

Tổng số 

trang 

Ghi chú 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

XÉT DUYỆT CỦA GĐ 

TRUNG TÂM LƯU TRỮ 

LỊCH SỬ 

Viên chức 

tiếp nhận 

Hà Nội, ngày       tháng        năm 

Người yêu cầu 

(ký, ghi rõ, họ tên) 
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Mẫu phiếu 04 

CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ 

TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ 

PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC TÀI LIỆU 

Họ và tên độc giả: …………………………………………………………. 

Số Chứng minh nhân dân Số hộ chiếu: ……………………………………. 

Stt Tên phông Ký hiệu hồ 

sơ/tài liệu 

Tên văn 

bản/tài liệu 

Từ tờ 

đến tờ 

Tổng số 

trang 

Ghi chú 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

XÉT DUYỆT CỦA GĐ 

TRUNG TÂM LƯU TRỮ 

LỊCH SỬ 

Viên chức 

tiếp nhận 

Hà Nội, ngày       tháng        năm 

Người yêu cầu 

(ký, ghi rõ, họ tên) 
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                                                                                     Phụ lục 03 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU  HỤC VỤ T  N   À  V I CH    : 

                                                         

                            

 

 HẦN I: T  CH C CH NH  U  N HÀ N I T   C N M      

 

Stt 
Loại hình 

TL 

Tiêu đề, thời gian tài liệu 

 

Nguồn tài 

liệu 

  T  CH C CH NH  U  N  

1 
T       s     

(01 trang) 

Sắc lệnh s  3-S  n à    .9. 945 của Chủ tịch 

Chính phủ  âm thờ  nước V ệt Nam Dân chủ 

Cộn  hòa về v ệc th ết quân luật ở Hà Nộ . 

              t                    s       

tờ  2 

TTLT  

Qu c   a 

III 

2 
T       s     

(02 trang) 

Sắc lệnh s  4-S  n à   4.9. 945 của Chủ tịch 

Chính phủ  âm thờ  nước V ệt Nam DCCH về 

v ệc lập tạ  Hà Nộ  và các tỉnh một quỹ  ọ  là Quỹ 

Độc lập. 

              t                    s      

 tờ  5-06 

TTLT  

Qu c   a 

III 

3 
T       s   3 

(13 trang) 

Sắc lệnh s  5 -S  n à   7.  . 945 của Chủ 

tịch Chính phủ  âm thờ  nước V ệt Nam DCCH 

 n định sẽ tổ chức cuộc tổn  tu ển cử tron  toàn 

cõ  V ệt Nam để bầu đạ  b ểu vào Qu c dân Đạ  

hộ  vào n à   3.  . 945 và r ên  thành ph  Hà 

Nộ  được bầu  6 đạ  b ểu. 

              t                     s      

 tờ 7 -82 

TTLT  

Qu c   a 

III 

4 
T       s   4 

(13 trang) 

Sắc lệnh s  63 S  n à         945 của Chủ tịch 

H  Chí   nh về c  c u  tổ chức  qu ền hạn  cách 

làm v ệc của HDND  U ND 

              t                   s      

 tờ 97-109 

TTLT  

Qu c   a 

III 
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5 
T       s  5 

(08 trang) 

Sắc lệnh s  77 S  n à         945 của Chủ tịch 

H  Chí   nh về v ệc  ác định qu ền hạn  tổ chức 

và hoạt độn  của Chính qu ền ở các thị    và 

thành ph  

              t                    s      

 tờ  26-133 

TTLT  

Qu c   a 

III 

6 
T       s  6 

(01 trang) 

G    chứn  m nh s  3 5 n à    .3. 946 chứn  

nhận Cụ H  Chí   nh là đạ  b ểu Hà Nộ  tạ  Qu c 

hộ  khóa I 

     t      u s u t       s   9              

tờ    

TTLT  

Qu c   a 

III 

7 
T       s  7 

(01 trang) 

Sắc lệnh s   49 S  n à     3  948 về b  danh t  

 k êm  l   tên là U  CHC 

              t         s   6             tờ 55 

TTLT  

Qu c   a 

III 

8 
T       s  8 

(13 trang) 

Sắc lệnh s   54 S  n à   9     948 của Chủ tịch 

Chính phủ về cách thức tổ chức của chính qu ền 

nhân  dân tron  thờ  k  khán  ch ến 

              t         s  s   7             

 tờ   5-147 

TTLT  

Qu c   a 

III 

9 
T       s  9 

(01 trang) 

Sắc lệnh s   65 S  n à         948 của Chủ tịch 

Chính phủ về v ệc qu  định U  CHC Hà Nộ  là   

UBKCHC Liên khu III 

              t         s   7             

tờ  7  

TTLT  

Qu c   a 

III 

10 
T       s     

(01 trang) 

Sắc lệnh s  37-S  n à    .5. 949 của Chủ tịch 

nước V ệt Nam DCCH đặt U  CHC Hà Nộ  trực 

thuộc Chính phủ Trun  ư n  

Phông Ph      t               2     s   8  tờ 5  

TTLT  

Qu c   a 

III 

11 

 

T       s  

11 

(10 trang) 

N hị qu ết n à    .  . 949 của Hộ  n hị  an 

ch p hành Đản  bộ Hà Nộ  về v ệc vận độn  trí 

thức tham   a khán  ch ến 

              t               2     s   62  

tờ 48, 93 

TTLT  

Qu c   a 

III 



- 3 - 

12 T  ảnh s    
Nhân dân Thủ đ  đánh ch ếm  ắc  ộ phủ 

Phông VTTKHXH, 044996 

V ện Hàn 

lâm  hoa 

học    hộ  

13 T  ảnh s    
Nhân dân Hà Nộ  khở  n h a   ành chính qu ền 

thán  8 n m  945 

U ND 

thành ph  

Hà Nội 

14 T  ảnh s  3 
Trụ sở đầu t ên của U ND thành ph  Hà Nộ  

thán  9 n m  945 

U ND 

thành ph  

Hà Nộ  

    A  I I HÀNH CH NH  

15 
T  bản đ  s  

01 

 ản đ  Hà Nộ  n m  9 5  kích thước   c 49   6  

cm  thuộc Sưu tập  ản đ  Hà Nộ . tờ s  4 

Plan de la ville de Hanoï en 1915, dimensions 

originales 49 x 61 cm, de la Collection des plans 

de la ville de Hanoï. 

TTLT  

Qu c   a I 

16 
T  bản đ  s  

02 

 ản vẽ mở rộn  thành ph  Hà Nộ  tỉ lệ   4     

kích thước   c 76   96 cm  do Chánh Sở Qu  

hoạch và   ến trúc Trun  ư n  Cérrut  ký n à  

4 3  94  và được Toàn qu ền Đ n  Dư n  

Decou  phê du ệt n à  5     94   kí h ệu tra tìm 

SG - 41-01. 

 

Plan d’e tens on de la v lle de Hanoï au   4     

dimensions originales 76 x 96 cm, signé par 

Cérutti, Architecte chef du Service central 

d’urban sme et d’arch tecture le 4 3  94   

approuvé le 5/12/1942 par Decoux, Gouverneur 

 énéral de l’Indoch ne  cote SG - 41-01. 

TTLT  

Qu c   a I 
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 HẦN II: T  CH C CH NH  U  N HÀ N I 

TH I    T  N M        N N M      

 

Stt 
Loại hình 

TL 

Tiêu đề, thời gian tài liệu 

 

Nguồn tài 

liệu 

  T  CH C CH NH  U  N  

1 

 

T       s  

01 

(02 trang) 

Qu ết định s     QĐ n à    .  . 954 của Ủ  

ban Quân chính TP Hà Nộ  về v ệc thành lập và tổ 

chức bộ má  t ếp quản thành ph  Hà Nộ . 

      Bộ Nộ  v      s  28    tờ  6 - 07 

TTLT 

 Qu c   a 

III 

2 

 

T       s   

(05 trang) 

N hị qu ết s  87-NQ Đ HN của  an ch p 

hành Đản  bộ Hà Nộ  về nh ệm vụ t ếp quản 

Thành ph   thán    . 954 

              t               2     s  5 2   

tờ   -06 

TTLT  

Qu c   a 

III 

3 T  s  đ  

S  đ  tổ chức bộ má  U HC thành ph  Hà Nộ  

 954   ích thước   c 95   8  cm. 

      UB C t     p      Nộ   SL   9 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

4 

T       s  

03 

(1 trang) 

Qu ết định s    6  TCC  n à   4 6  96  về v ệc 

thành lập U HC khu ph   hu ện tron  dịp ch a lạ  

địa   ớ  n oạ  thành 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

5 

T       s  

04 

(03 trang) 

Qu ết định s   858 QĐ-U  n à   6 8  963 về 

v ệc thành lập  an Tổ chức và dân chính 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

6 
T       s  5 

(01 trang) 

Qu ết định s   63  QĐ n à     4  964 về v ệc 

thành lập  an Th  đua thành ph  Hà Nộ  

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

7 
T       s  6 

(03 trang) 

Qu ết định s    7  n à     6  965 về v ệc đề 

n hị cho  an Tổ chức dân chính thành phó thành 

  ban thành  an tổ chức chính qu ền Thành ph  

và  an Dân chính 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

8 
T       s  7 

(02 trang) 

Qu ết định s    4  n à     5  966 về v ệc thành 

lập Sở Th n  t n 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  
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9 
T       s  8 

(01 trang) 

Quyết định s   493 QĐ-TCCQ n à   3 6  966 về 

v ệc qu  định tổ chức bộ má  của Sở Th n  t n Hà 

Nộ  

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

10 
T       s  9 

(02 trang) 

Qu ết định s   74 QĐ-TCCQ n à        967 về 

v ệc thành lập Sở Quản lý t êu thụ c n  n h ệp 

nh ệm vụ  qu ền hạn của Sở Quản lý t êu thụ c n  

n h ệp 

TTTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

11 

T       s  

10 

(01 trang) 

Qu ết định s    3  QĐ-UBHN ngày 16/5/1969 

về v ệc chu ển  an Tổ chức Chính qu ền thành 

Phòn  Tổ chức cán bộ trực thuộc U HC thành 

ph  

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

12 

T       s  

11 

(01 trang) 

Qu ết định s   343 TCCQ n à   4 6  969 của . 

Về v ệc thành lập Đà  tru ền thanh Hà Nộ  

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

13 

T       s   

12 

(01 trang) 

Qu ết định s  8 6 QĐ-TC ngày 15/8  975 về v ệc 

đổ  tên  an Tổ chức chính qu ền Thành ph  thành 

 an Tổ chức Thành ph  Hà Nộ  

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

    A  I I HÀNH CH NH  

14 

T  G    s  

13 

(01 trang)  

N hị định s  4   TT  n à   5     954 của Thủ 

tướn  Chính phủ về v ệc sáp nhập vào thành ph  

Hà Nộ  khu vực ph  G a  âm 

              t     

TTLT  

Qu c   a 

III 

15 

T  G    s  

14 

(15 trang) 

Qu ết định s  78 CP n à  3  5  96  của Phủ Thủ 

tướn  về v ệc ch a các khu vực nộ  thành và n oạ  

thành của thành ph  Hà Nộ  thành 4 khu ph  và 4 

hu ện. 

              t         s    57  tờ 98-102 

TTLT 

Qu c   a 

III 

16 

T  G    s  

16 

(02 trang) 

N hị qu ết  n à     4  96  của Qu c hộ  về v ệc 

mở rộn  thành ph  Hà Nộ  

       u    ộ      s     

TTLT 

 Qu c   a 

III 

17 
T  bản đ  

s     

 ản đ  Thành ph  Hà Nộ  n m  958  tỉ lệ   5.     

kích thước   c 9      6 cm  do Sở Địa chính Hà 

Nộ   u t bản. 

      Ba   ổ   ứ  C í   quyề     Nộ   SL  2 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  
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18 

T  ảnh s  

01 

    ảnh) 

 ở rộn  n oạ  thành n m  96 - 96   các khu vực 

của tỉnh  ắc N nh  Hà Đ n   V nh Phúc  Hưn  

Yên sáp nhập về Hà Nộ   96 . 

      UB C    Nộ   SL   275   tờ s    -07  

(   ả  ) 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

19 
T  bản đ  

s     

 ản đ  Thành ph  Hà Nộ  n oạ  thành mở rộn  

n m  96   tỉ lệ      .     kích thước   c 65   75 

cm  lập theo tà  l ệu của Sở Địa chính Hà Nộ   In 

tạ  Ủ  ban   ến th ết Hà Nộ . 

      Ba   ổ   ứ  C í   quyề     Nộ    2   

SLT14 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

  THÀNH T U  

20 

T       s  

17 

(04 trang) 

  ên bản cuộc họp n à   4.  . 954 của U HC 

thành ph  Hà Nộ  về v ệc   ả  qu ết các v n đề 

k nh tế  chính trị  v n hóa của Thành ph . 

Ph n  Phủ Thủ tướn   mục lục     h  s  53   tờ 

20-23 

TTLT  

Qu c   a 

III 

21 

T       s  

18 

(01 trang) 

Huân chư n  lao độn  hạn  II cho nhân dân và 

cán bộ thành ph  Hà Nộ  đ  lập thành tích  u t sắc 

tron  v ệc hoàn thành kế hoạch bổ túc v n hóa 5 

n m lần thứ nh t  96 -1965 

U ND 

thành ph  

Hà Nộ  

22 

T       s  

19 

(01 trang) 

 ệnh s  36  CT n à   6.5. 967 của Chủ tịch 

nước V ệt Nam Dân chủ Cộn  hòa về v ệc thưởn  

Huân chư n  Độc lập hạn  nh t cho quân và dân 

thành ph  Hà Nộ . 

Ph n  Phủ Thủ tướn   mục lục    h  s  3   tờ    

TTLT  

Qu c   a 

III 

23 
T  ảnh s  

02 

 ộ độ  t ến quân vào   ả  phón   thủ đ  Hà Nộ  

n à         954 

V ện Hàn 

lâm khoa 

học    hộ  

24 
T  ảnh s  

03 

H  Chủ tịch th m lớp v  lòn  dân lập Hàn  than ở 

Hà Nộ  n à  3      958 
 

25 
T  ảnh s  

04 

 n  Trần Du  Hưn   phó Chủ tịch U  quân chính 

Hà Nộ  c n  đoàn quân ch ến thắn  trở về t ếp 

quản thủ đ   n à         954 

U ND 

thành ph  

Hà Nộ  



- 7 - 

DANH MỤC TÀI LIỆU  HỤC VỤ T I N L M V I CH      

                                                         

 

 HẦN I:   A  I I HÀNH CH NH HÀ N I 

T   C CÁCH MẠN  THÁN  TÁM N M      

 

Stt 

 

Loại hình 

TL 

Tiêu đề, thời gian tài liệu 

 

Nguồn tài 

liệu 

1  ản đ  s     

 ản đ  thành ph  Hà Nộ  n m  873 tỉ lệ   p  ỉ 

    .5    kích thước   c 59   64 cm kèm theo 

thu ết m nh  do Sở Địa dư Đ n  Dư n   u t bản 

tháng     9 6  kí h ệu tra tìm S  6 6 TTLT 

Qu c   a I  ản đ  thành ph  Hà Nộ  n m  873 tỉ lệ   p  ỉ 

    .5    kích thước   c 59   64 cm kèm theo 

thu ết m nh  do Sở Địa dư Đ n  Dư n   u t bản 

thán      9 6  kí h ệu tra tìm S  6 6 

2 T  G       

N hị định n m  889  Hà Nộ  thành lập n oạ  thành 

Hà Nộ    m một s     của các hu ện V nh Thuận  

Thọ Xư n   T    êm  Thanh Trì 

TTLT 

Qu c   a  

I 

3  ản đ  s     
 ản đ  Hà Nộ  n m  89   kích thước   c 49   6  

cm  thuộc Sưu tập  ản đ  Hà Nộ  - tờ s  2 

TTLT 

Qu c   a  

 I 

4  ản đ  s   3 
 ản đ  Hà Nộ  n m  9 2  kích thước   c 49   6  

cm  thuộc Sưu tập  ản đ  Hà Nộ  

TTLT 

Qu c   a  

 I 

5 T  G       

N hị định s  79  n à   7 7  9 4 của Đ c lý Hà nộ  

về v ệc ch a thành ph  Hà Nộ  thành 8 khu  8 

quận). 

TTLT 

Qu c   a  

 I 

6  ản đ  s   4 
 ản đ  Hà Nộ  n m  9 5  kích thước   c 49   6  

cm  thuộc Sưu tập  ản đ  Hà Nộ , tờ s  4 

TTLT 

Qu c   a  

 I 

7  ản đ  s   6 
 ản đ  Hà Nộ  n m  936  kích thước   c 49   6  

cm  thuộc Sưu tập  ản đ  Hà Nộ , tờ s  2 

TTLT 

Qu c   a  

 I 
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8  ản đ  s   5 
 ản đ  Hà Nộ  n m  925  kích thước   c 00 x 61 

cm  thuộc Sưu tập  ản đ  Hà Nộ  

TTLT 

Qu c   a  

 I 

9 T  G     3 

Pháp sáp nhập một phần hu ện Thanh Trì của tỉnh 

Hà Đ n  vào Hà Nộ   thành lập  Đạ  lý đặc b ệt Hà 

Nộ     m hu ện Hoàn  on  và       thuộc phủ 

Hoà  Đức  được ch a thành 8 tổn   6    . 

TTLT 

Qu c   a  

 I 

10 

 ản đ  s   7 

 

 

 ản vẽ mở rộn  thành ph  Hà Nộ  tỉ lệ   4     kích 

thước   c 76   96 cm  do Chánh Sở Qu  hoạch và 

  ến trúc Trun  ư n  Cérrut  ký n à  4 3  94  và 

được Toàn qu ền Đ n  Dư n  Decou  phê du ệt 

n à  5     94   kí h ệu tra tìm SG - 41-01 

TTLT 

Qu c   a  

 I 

11 T  ảnh    V n m ếu Qu c Tử   ám n m  9 3 

V ện 

Thông tin 

KHXH 

12 T  ảnh    Sở Tà  chính Đ n  Dư n   n m  93  

V ện 

Thông tin 

KHXH 

13 T  ảnh  3  ảo tàn  lịch sử V ệt Nam  n m  93  

V ện 

Thông tin 

KHXH 
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 HẦN II:   A  I I HÀNH CH NH HÀ N I T  N M        N N M      

 

Stt 
Loại hình 

TL 

Tiêu đề, thời gian tài liệu 

 

Nguồn tài 

liệu 

1 

T       s  

05 

(02 trang) 

Qu ết n hị s   8 QN-HN n à     thán    n m 

 95  của U  khán  ch ến hành chính Hà Nộ  về 

v ệc cắt nhữn  th n  ỹ Đức  Trun  Tú  Trun  

Phụn  và   m   ên thuộc khu  ẩ   ẫu về khu V n 

  ếu nộ  thành Hà Nộ  

      Bộ Nộ  v      s  288   tờ s  29-30 

TTLT 

Qu c   a 

III 

23 

T       s  

06 

(01 trang) 

N hị định s  46 TT  n à   5 thán  8 n m  95  của 

Thủ tướn  chính phủ về v ệc ha  quận I và quận II 

nộ  thành Hà Nộ  na  hợp nh t thành một quận l   

tên là quận nộ  thành Hà Nộ  

      Bộ Nộ  v      s  288   tờ s   5 

TTLT 

Qu c   a 

III 

4 

T       s  

07 

(01 trang) 

N hị định s  4   TT  n à   5 thán     n m  954 

của Thủ tướn  chính phủ về v ệc sáp nhập vào 

thành ph  Hà Nộ  khu vực ph  G a  âm  

              t     

TTLT 

Qu c   a 

III 

5 

T       s  

03 

(02 trang) 

N hị qu ết s   6  NQ-KC-HN  ngày 21 tháng 7 

n m  949 của U  khán  ch ến hành chính về v ệc 

b   b  các U  CHC các    thuộc n oạ  thành Hà 

N    vì lý do đ  sáp nhập vào các khu ph  nộ  thành 

Hà Nộ  

      Bộ Nộ  v      s  288   tờ s  4-5 

TTLT 

Qu c   a 

III 

6 

T       s  

04 

(01 trang) 

Qu ết n hị s  34  QN-HN  n à   5 thán     n m 

 949 của  U   hán  ch ến hành chính Hà Nộ  về 

v ệc sáp nhập làn  Qu nh     thuộc quận VI n oạ  

thành Hà Nộ  vào khu ph   ạch  a  thuộc quận II 

nộ  thành Hà Nộ  

      Bộ Nộ  v      s  288   tờ s  24 

TTLT 

Qu c   a 

III 

7 

T       s  

01 

(02 trang) 

N hị qu ết s    3 NQ-KCHN  ngày 15 tháng 5 

n m  949 của U  CHC  về v ệc ch a nộ  thành Hà 

Nộ  làm ha  l ên khu ph  l   tên là l ên khu ph    

và l ên khu ph    

      Bộ Nộ  v      s  288   tờ s    -02 

TTLT 

Qu c   a 

III 
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8 

T       s  

02 

(02 trang) 

N hị qu ết s   4  NQ-KC-HN ngày 13 tháng 6 

n m  949 của U  khán  ch ến hành chính về v ệc 

ch a nộ  thành Hà Nộ  làm   quận l   tên là quận I  

quận II và n oạ  thành Hà Nộ  làm 3 quận l   tên là 

quận IV  quận V  quận VI 

      Bộ Nộ  v      s  288   tờ s    -11 

TTLT 

Qu c   a 

III 

9 T  Ảnh 

 

Chủ tịch Hà Nộ    ác sỹ Trần Du  Hưn  t ếp quản 

Thủ đ   

V n phòn  

UBND 

thành ph  

Hà Nộ  

10  ản đ     

 ản đ  Đạ  lý Hoàn  on  theo Dụ n à     thán  7 

n m  94  và địa   ớ  dự định mở rộn  n m  95   tỉ 

lệ   5 .     kích thước   c 5    43 cm  th ết lập 

bằn  tà  l ệu của Sở Địa chính  ắc V ệt  kí h ệu tra 

tìm SCDHN - 804. 

TTLT 

Qu c   a I 
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 HẦN III:   A  I I HÀNH CH NH HÀ N I T  SAU N M      

 

1 

T       s  

01 

(02 trang) 

N hị qu ết của Qu c hộ  về v ệc phê chuẩn mở 

rộn  thành ph  Hà Nộ  n m  96  

       u    ộ      s  s  725  tờ     -131 

TTLT 

Qu c   a 

III 

2 

T  G    s  

02 

(5trang) 

 

Qu ết định s  78 CP n à  3  5  96  của Phủ Thủ 

tướn  về v ệc ch a các khu vực nộ  thành và n oạ  

thành của thành ph  Hà Nộ  thành 4 khu ph  và 4 

hu ện. 

          t   t         s    57  tờ 98-102 

TTLT 

Qu c   a 

III 

3 

T  G    s  

03 

(03 trang) 

 à  phát b ểu của  ác sỹ Trần Du  Hưn   Chủ tịch 

U HC thành ph  Hà Nộ . N m  96  

      UB C t     p       s  s  2744   

tờ s  2 -23 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

4 

T  Ảnh s  

01 

  5 ảnh) 

 ở rộn  n oạ  thành n m  96 - 96   khu vực của 

tỉnh  ắc N nh sáp nhập về Hà Nộ   96 . 

      UB C    Nộ   SL   275   tờ s    -07  

( 5 ả  ) 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

5 

T       s  

04 

 ( 4 trang) 

  ên bản cuộc họp   ữa đạ  b ểu U HC tỉnh  ắc 

N nh và U HC thành ph  Hà Nộ  về v ệc bàn   ao 

và t ếp nhận các    của tỉnh  ắc N nh vào n oạ  

thành Hà Nộ  n m  96  

      UB C t     p      Nộ      s  s  2744   

tờ s    -04 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

6 

T       s  

08 

(03 trang) 

Danh sách các     th n  thị tr n mở rộn  cho n oạ  

thành Hà Nộ . N m  96  

      UB C t     p      Nộ      s  s  275   

 tờ s  8 -85 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

7 

T  ảnh s  

05 

(01 trang) 

Qu c hộ  th n  qua N hị qu ết mở rộn  thành ph  

Hà Nộ . N m  96  

 ru   tâ  Dữ    u        tấ  xã V  t Na  

Th n  t n 

xã 
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8 

T  ảnh s  

06 

(01 trang) 

Chủ tịch H  Chí   nh  em m  hình qu  hoạch  â  

dựn  Thủ đ . N ườ  c n dặn : ‘Tron  th ết kế phả  

đ n  bộ đườn  sá  hệ th n  thoát nước  lướ  đ ện... 

tránh cản trở  sự đ  lạ  của nhân dân. Phả  có qu  

hoạch trước  tránh làm r   lạ  phá đ ’’  n ày 

16/11/1959 SKK D599 

 ảo tàn  

H  Chí 

Minh 

9 

 

T  bản đ  

s     

  

 ản đ  Thành ph  Hà Nộ  n oạ  thành mở rộn  

n m  96   tỉ lệ      .     kích thước   c 65 75 

cm  lập theo tà  l ệu của Sở Địa chính Hà Nộ    n tạ  

Ủ  ban   ến th ết Hà Nộ  

      Ba   ổ   ứ    í   quyề     Nộ    2    

SLT 14 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

10 
T  Ảnh s    

  7 ảnh) 

 ở rộn  n oạ  thành n m  96 - 96   khu vực của 

tỉnh Hà Đ n  sáp nhập về Hà Nộ   96 . 

      UB C    Nộ   SL   275   tờ s    -07  

( 7 ả  ) 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

11 

T       s  

05 

(02 trang) 

  ên bản bàn   ao cuộc họp n à   8 thán  8 n m 

 96    ữa U HC tỉnh Hà Đ n  và U HC thành 

ph  Hà Nộ  về v ệc bàn   ao và t ếp nhận khu vực 

n oạ  thành Hà Nộ  

      UB C t     p      Nộ      s  s  2745   

tờ s    -02 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

12 

T  Ảnh s  

03 

    ảnh) 

 ở rộn  n oạ  thành n m  96 - 96   khu vực của 

tỉnh V nh Phúc sáp nhập về Hà Nộ   96 . 

      UB C    Nộ   SL   275   tờ s    -07  

(   ả  ) 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

13 

T       s  

06 

(03 trang) 

  ên bản cuộc họp n à   8 thán  3 n m  96    ửa 

U HC tỉnh V nh Phúc và U HC thành ph  Hà Nộ  

về v ệc bàn   ao và t ếp nhận khu vực n oạ  thành 

Hà Nộ  

      UB C t     p      Nộ      s  s  2746  

 tờ s    -03 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  
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14 

T  Ảnh s  

04 

  7 ảnh) 

 ở rộn  n oạ  thành n m  96 -1961  khu vực của 

tỉnh Hưn  Yên sáp nhập về Hà Nộ   96 . 

      UB C    Nộ   SL   275   tờ s    -07 

 (   ả  ) 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

15 

T       s  

07 

(02 trang) 

  ên bản cuộc họp   ữa U HC tỉnh Hưn  Yên và 

U HC thành ph  Hà Nộ  về v ệc bàn   ao và t ếp 

nhận khu vực n oạ  thành Hà Nộ . N m  96  

      UB C t     p      Nộ      s  s  2747   

tờ s  2-3 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

16 
T   ản đ  

01 

 ản đ  Thành ph  Hà Nộ  n m  979 

      Ba   ổ   ứ  C í   quyề     Nộ   SL  2 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

17 

T       s  

01 

(03 trang) 

N hị qu ết của Qu c hộ  về v ệc phê chuẩn v ệc 

phân vạch lạ  địa   ớ  thành ph  Hà Nộ   thành ph  

H  Chí   nh  các tỉnh Hà S n  ình  V nh Phú  Cao 

-  ạn    ắc - Thá   Quản  N nh và Đ n  Na . N m 

1978 

      UBND t     p      Nộ      s  s  4 4  

tờ s    

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

18 
T  G    s  

2 

Qu ết định 49 CP n à   7    979 về v ệc đ ều 

chỉnh địa   ớ  hành chính một s      thị tr n của 

hu ện Sóc S n   ê   nh  Hoà  Đức  Phúc Thọ  

Thanh Trì  n m  979 

      UBND t     p      Nộ      s  s  4 4   

tờ s  2 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

19 

T  G    s  

3 

(01 trang) 

Th n  báo s    93 T -TCC n à   9 3  979 của 

U ND thành ph  Hà Nộ  về v ệc bàn   ao  t ếp 

nhận hu ện Sóc S n và  ê   nh  thuộc tỉnh V nh 

Phú) vào thành ph  Hà Nộ  

      UBND t     p      Nộ      s  s  4    

 tờ s  4 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  
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20 

T  G    s  

7 

(04 trang) 

  ên bản bàn   ao t ếp nhận hu ện  ê   nh và Sóc 

S n thuộc tỉnh V nh Phú nhập vào Hà Nộ  của  an 

Dân vận  ặt trận Tổ qu c thành ph  Hà Nộ  và tỉnh 

V nh Phú n m  979 

      UBND t     p      Nộ      s  s  436,  

tờ s   4 -148 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

21  ản đ     

 ản đ  qu  hoạch Thủ đ  Hà Nộ  n m  98  theo đề 

 u t của chu ên   a   ên    do V ện Qu  hoạch 

thực h ện 

 ảo tàn  

Hà Nộ  

22 

T  G    s  

9 

(01 trang) 

Th n  báo s  746 T -U  của U ND thành ph  Hà 

Nộ  về v ệc chuẩn bị bàn   ao t ếp nhận các v n  

mớ  thuộc Hà S n  ình vào Hà Nộ   n m  979 

      UBND t     p      Nộ      s  s  7 2  

 tờ s  57 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

23 

T  G    s  

11 

(04 trang) 

  ên bản bàn   ao 5 hu ện     thị    và 5    thuộc 

tỉnh Hà S n  ình về thành ph  Hà Nộ   n m  979 

      UBND t     p      Nộ      s  s  7 2  

tờ s  55-56 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

24 

T       s  

01 

(04 trang) 

N hị qu ết về v ệc đ ều chỉnh địa   ớ  hành chính 

một s  tỉnh  thành phó trực thuộc trun  ư n  n m 

 99  của Qu c hộ  khóa VIII  k  họp thứ 9. N m 

1991 

       u    ộ      s  s  6  6  tờ s    4-117 

TTLT 

Qu c   a 

III 

25 

T       s  

02 

(05 trang) 

  ên bản bàn   ao và t ếp nhận 5 hu ện    thị    và 

một s  đ n vị k nh tế  sự n h ệp  v n hóa    hộ  

thuộc thành ph  Hà Nộ  về tỉnh Hà Tâ  n m  99  

      UBND t     p      Nộ      s  s  282   

tờ s  45-49 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

26 

T       s  

03 

(04 trang) 

 ế hoạch chỉ đạo của Thườn  vụ Thành ủ  Hà Nộ  

về v ệc bàn   ao 6 hu ện    thị    n oạ  thành về 

tỉnh Hà Tâ  và V nh Phú n m 1991 

      UBND t     p      Nộ      s  s  7 7   

 tờ s   -3 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  



- 15 - 

27 

T       s  

04 

(01 trang) 

N hị qu ết s  9  NQ của Hộ  đ n  Nhân dân thành 

ph  Hà Nộ  về v ệc đ ều chỉnh địa   ớ  Thủ đ  Hà 

Nộ  n m  99  

      UBND t     p      Nộ      s  s  7 7   

 tờ s  8 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

28 

T       s  

05 

(03 trang) 

Th n  báo s     T  T-HN-HS  về cuộc họp   ữa 

thành ph  Hà Nộ  và tỉnh Hà S n  ình thực h ện 

N hị qu ết k  họp thứ 9 Qu c hộ  khóa VIII về 

đ ều chỉnh địa   ớ  hành chính n m  99  

Phông UBND t     p      Nộ      s  s  7 7   

 tờ s  27-29 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

29 

T       s  

06 

(06 trang) 

  ên bản s   68  bàn   ao t ếp nhận các hu ện  thị 

   thuộc thành ph  Hà Nộ  về tỉnh Hà Tâ  n m 

1991 

      UBND t     p      Nộ      s  s  7 7    

tờ s  31-36 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

30 

T  bản đ   

S    +   

(02 trang) 

 ản đ  qu  hoạch tổn  thể Thủ đ  Hà Nộ    a  đoạn 

1991- 995  n m  99  

      UBND t     p      Nộ      s  s  87 8  tờ 

s  4  2  

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

31 

T       s  

01 

(01 trang) 

N hị qu ết s        8 NQ-HĐND của HĐND 

thành ph  Hà Nộ  về v ệc tr ển kha  thực h ện chủ 

trư n  mở rộn  địa   ớ  hành chính thủ đ  Hà Nộ . 

N m    8 

      UBND t     p      Nộ      s  s    869    

tờ 98 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

32 

T       s  

02 

(02 trang) 

N hị qu ết s  15/2008/NQ-QH   của Qu c hộ  về 

v ệc đ ều chỉnh địa   ớ  hành chính thành ph  Hà 

Nộ  và một s  tỉnh có l ên quan. N m    8 

      UBND t     p      Nộ      s  s    869  

tờ 7 -72 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

33 

T       s  

03 

(11 trang) 

  ên bản bàn   ao 4    Đ n  Xuân  T ến Xuân  

Yên  ình  Yên Trun  hu ện  ư n  S n  tỉnh Hòa 

 ình về thành ph  Hà Nộ  

      UBND t     p      Nộ      s  s    87    

tờ  6-46 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  



- 16 - 

34 

 ản đ  

(04 file 

ghép) 

 

 

 ản đ  mở rộn  địa   ớ  hành chính n m  99   

Xu t bản n m  99   N b  ản đ  

Nhà  u t 

bản  ản đ  

35 

T  bản đ  

s     

(01 trang) 

 ản đ  hành chính thành ph  Hà Nộ  mở rộn  n m 

   8  3  quận  hu ện) 

      Ba   ổ   ứ    í   quyề     Nộ   

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

36 

T       s  

04 

(05 trang) 

Ranh   ớ  thủ đ  và các chỉ t êu theo phư n  án 

      UBND t     p      Nộ      s  s    869   

tờ s   6-10 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

37 

T       s  

05 

(05 trang) 

 à  phát b ểu của đạ  b ểu qu c hộ  tạ  ph ên họp 

qu c hộ  về mở rộn  địa   ớ  hành chính thành ph  

Hà Nộ  

Phông UBND thành p      Nộ      s  s    869   

tờ s   4 -145 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

38 

T       s  

06 

(01 trang) 

Qu ết định s   9 QĐ-U ND  n à     thán  8 n m 

   8 của U ND thành ph  Hà Nộ  về v ệc tạm   ao 

 3    T ến Xuân  Yên  ình  Yên Trun   trước đâ  

thuộc hu ện  ư n  S n  tỉnh Hòa  ình) về hu ện 

Thạch Th t  thành ph  Hà Nộ  

      UBND t     p      Nộ      s  s  4655  

tờ 25 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

39 

T       s  

07 

(01 trang) 

Qu ết định s     QĐ-U ND n à     thán  8 n m 

   8 của U ND thành ph  Hà Nộ  về v ệc tạm   ao 

xã Đ n  Xuân  trước đâ  thuộc hu ện  ư n  S n  

tỉnh Hòa  ình) về hu ện Qu c Oa   thành ph  Hà 

Nộ  

      UBND t     p      Nộ      s  s  4655  

tờ 26 

TTLTLS 

thành ph  

Hà Nộ  

40 T  ảnh s    
Ảnh Thủ đ  Hà Nộ  thờ  k  đổ  mớ   c n  trình 

k ến trúc t êu b ểu  ) 
 

41 

T  ảnh  

S     

(01 trang) 

Qu c hộ  b ểu qu ết th n  qua N hị qu ết về v ệc 

đ ều chỉnh địa   ớ  thành ph  Hà Nộ  

 ru   tâ  Dữ    u        tấ  xã V  t Na  

Th n  t n 

   V ệt 

Nam 
 



soNOr V1,J THANH PH6 HA NOr
CHI CVC VAN THlf - LUlJ TRU

S6: 04 /QB-CCVTLT
•.

CONG HoA xA HOI cHir NGHiA weT NAM
DQc r~p - Tv do - H~nh phuc

Hd Ni)i, ngay O~th(mgvA nam 2018

QUYETDJNH
Ban hilllh Quy ch~ t8 chuc va ho~t dQng'ciia Trang thong tin di~n ti'r

Chi cl,lcViin thu - Luu trfr, Si'r NQi vl,l thanh ph6 Ha NQi

cm CVC TRUONG cm CvC vAN THU - LUU TRU

Can cu Lu~t Cong ngh~ thong tin ngay 29/6/2006;
Can cu Nghi dinh s6 64/2007INB-CP ngay 10/4/2007 cua Chinh phu

v~ trng d\lI1gcong ngh~ thong tin trong ho:;ttd(mg cua co quan nha nuac;
Can cu N~i dinh s6 43/2011/NB-CP ngay 13/06/2011 cua c;hinh pM v~

vi~c Quy djnh ve vi~c cung cap thong tin va dich V\l cong tn,rc tuyen tren trang
thong tin di~n ill ho~c c6ng thong tin di~n ill cua co quan nha nuac;

Can cu Nghi dinh s6 72/2013/NB-CP ngay 15/7/2013 cua Chinh pM v~
quan Iy, cung dp va su d\lllg dich V\l Internet va thong tin tren rn:;tng;

Can cu Thong tu s6 26/2009m-B I I I I' ngay 31/7/2009 cua B9 Thong tin va
Truy~n thong quy djnh v~ vi~c cung d.p thong tin va dfun bao kha nang troy C?p
thti?n ti~n d6i v6:itrang thong tin di~n ill Cllaco quan nha nuac;

Can cu Thong tu s6 24/2011m-BI I IT ngay 20/9/2011 CllaB9 Thong tin va
Truy~n thong quy djnh v~ vi~c t:;toI?p, sir d\lI1gva 1uu trfr dfr li~u ~ t8.tren trang
thong tin di~n tti ho~c c6ng thong tin di~n ill cua co quan nha nuac;

Can cu Quy~t dinh s6 8668/QB-SNV ngay 28/9/2016 cua Giarn d6c
Sa N9i V\l thanh ph6 Ha N9i v~ vi~c ban hanh Quy dinh chUc nang, nhi~rn V\l,

quy~n h:;tnva co du t6 chUc cua cac co quan, dan vi thu9C va tn,rc thu9CSa N9i V\l
thanh ph6 Ha N9i;

Xet d~ nghi cua Truang phong Hanh chinh - T6ng hqp,

QUYETDJNH:

Di~u 1. Ban hanh kern theo Quy~t dinh nay Quy ch~ t6 chuc va ho:;ttd9ng
cua Trang thong tin di~n ill Chi C\lCVan thu - Luu trfr, Sa N9i V\l thanh ph6 Ha N9i.

Di~u 2. Truang phOng: Hanh chinh - T6ng hqp, Quan Iy Van thu va Luu
trfr; Gifun d6c Trung tam Luu trfr - Lich sa; cong chuc, vien chUc, lao d9ng hqp
d6ng thu9CChi c\lCva cac dan vi, ca nhan co lien quan chiu trach nhi~rn thi hanh
Quy~t djnhnay.l~

Noi nltfin:
• Nhu f)'i~u2;
- Sa NQi Y\l Hi! NQi;
• Lilnh d(lo Chi C\lC;

-Luu VT.

tfC Tuyen



so NO! V1) THANH PHO HA NO!
em eve VAN THU - LUlJ TRU

eONGHOA xA HOI eHiJ NGHiA ~T NAM
DQc l~p - TV do - H~nh phuc

QUYCHE
TB chuc va ho~t oQng cua Trang thOng tin di~n tir

Chi cl}c Van thlf ~Luu tru, Sa NQi vI} thanh pha Ha NQi
(Ban hemh!rem thea Quyit ainh s6 01- /QD-CCVTLTngaYO'l...thimgaAnam 2018

cua Chi C(lC truemg Chi C(lC Van thu - Luu trii)

ChuO'ng I
QUY DlNH CHUNG

Di~u 1. Ph~m vi di~u chinh, dai tlfqng ap dl}ng
1. Quy chS nay quy djnh vi~c t6 chUc va ho~t dQng cua Trang thong tin

di~n ill cua Chi C\lCVan thu - LUll trfr, Sa NQi V\l thanh ph6 Ha NQi tren rn~g
Internet (sau day g9i tit la website Chi C\lCVan thu - LUll trfr), bao gam:

a) Quan Iy v~ hanh;
b) Cung c&pva c~p nh~t thong tin, co sa dfr li~u len website Chi C\lCVan

thu - LUll trfr;
c) Cong mc bien ~p thong tin, co sa dfr li~u;
d) MQt s6 quy djnh khac co lien quan.
2. Quy chS nay ap d\lllg d6i vo; ca nhan, cac PhOng, Trung tam tn,rc thuQc

Chi C\lCVan thu - LUll trfr va cac ca nhan, t6 chUc khac tham gia cung c&p, su
d\lllg thong tin tren website Chi C\lCVan thu - LUll trfr.

I>i~u 2. Ten mi~n truy dip website
Dja chi ten rniSn w~bsite Chi C\lC Van thu - LUll tm Ia:

http://ccvtIt.sonoivu.hanoi. gov.vn.

Di~u 3. Chuc nang, nhi~m vI} cua website Chi cl}c Van thlf _Llfu tru
1. ChUc nang
Website Chi C\lCVan thu - LUll trfr co chuc nang cung c~p, trao d6i thong

tin chinh thuc, cong khai, mQt d&urn6i, co th~ quySn tren m~g Internet cua
Chi C\lCVan thu - LUll trfr, Sa NQiV\lthanh phO Ha NQi.

2. Nhi~m V\l
a) Cung c&pchinh xac va Iqp thai cac thOng tin vS cM truung, chinh sach

clla Dang, phap Iu~t clla Nha nuac vS van thu, lUll trfr; dang thai Ia kenh thong
tin quan tr9ng cung c&pthong tin vS cac ho~t dQng quan Iy nha nuac vS cong mc
van thu, lUll trfr tren dja ban Thanh ph6;

b) Tuyen truySn, ph6 biSn cac van ban quy ph'iUllphap Iu~t va cac van ban
co lien qUan vS cong tac van thu, lUll tm; .

c) H6 trq qua trinh ra cac quySt djnh quan Iy va diSu hanh ella Lanh d~o
Chi cuc Van thu - LUll trfr;

.d) Trit3nkhai ho~t dQngdjeh V\lcong cua Chi C\lCVan thu - LUlltrfr (nSu co);
d) T6 chUc tiSp cong dan tren m~g (phUc dap, tra Iai y kiSn b~ d9C).

http://ccvtIt.sonoivu.hanoi.


ChtrO'ngII
QUAN LY VAN lIANH

Di~u 4. Nguyen t~c quan Iy, v~n himh Website
1. Vi~e quan Iy, v?il hfmh, eung dp, truySn dua, lUlltrii, su d\l11gthong tin.

di~n ill tren website pbai tuan thll cae quy dinl: ella philp lu~t vS cong ngh~
thOng tin, philp lu~t ve sa hilu tri tu~, philp lu~t ve: Bao eW, xdt ban, bao ve bi
m?t nba nucre, ban quySn, quang eao va cae quy djnh quan Iy Website. .

2. KhuYSn khieh vi~e su d\l11gwebsite dS nang eao nang su~t lao dQng; h6
trq eai each hanh eWnh, nang eao trinh dQehuyen mon, nghi~p V\l.

3. T?o diSu ki~n thu?n lqi eho cae t6 ehUe, ea nhan, can bQ, eong ehUe,
vien ehUe va lao d{>nghqp d6ng toan ngfmh tham gia eung dp va su d\l11gthong
tin di~n ill tren website, d6ng thai tang cuOng eong me tuyen truYSn, giao d\le,
huang dful philp lu?t vS thong tin di~n ill, ngan eh(ill nhUng hfmh vi lqi d\l11ggay
fmh huang dSn an ninh qu6e gia, vi ph?ID d?o due, thufuJ phong my !\Ie, vi ph?ID
cae quy djnh ella philp lu?t.

Di~u 5. Cac himh vi bi nghiem Cl1mkhi Slr dlJng website Chi clJc Van
thtr - Ltru tru

Cae hfmh vi bj nghiem e~ d6i vm ho?t dQng thiSt I?p, su d\l11gwebsite
Chi e\le Van thu - LUll trii duqe quy djnh t?i BiSu 5 Nghj djnh 72/2013/ND-CP
ella CWnh pM vS quan Iy, eung dp, su d\lng djeh V\l internet va thong tin tren
m?llg, e\l thS nhu sau:

1. Lqi d\lng vi~e eung dp, su d\l11gdjeh V\l Internet va thong tin tren
m?llg nhfun m\le dfch:

a) Ch6ng I?i Nha nucre C{>nghoa xii hQi eM nghla Vi~t Nam; gay phuong
h?i dSn an ninh qu6e gia, tr~t t1,ran toan xii hQi; phil ho?i kh6i d?i doan kSt dan
tQe; tuyen truySn ehiSn tranh, khUng b6; gay h?il tM, mau thuful gifra cae dan
tQe, s~c tQe, ton giao; ,

b) Tuyen truyen, kieh d{>ngb?o h,re, dam 0, doi tT\Iy,t{>iae, t~ n?ll xii h{>i,
me tin dj doan, pha ho?i thufuJphong, my !\Ie ella dan tQe;

c) TiSt I{>bi m?t nha nucre, bi m?t quan Sl;!,an ninh, kinh tS, d6i ngo?i va
nhUng bi m?t khae do philp lu~t quy djnh;

d) Bua thong tin xuyen t?e, vu kh6ng, xue ph?ID uy tin ella t6 ehUe, danh
dl;!va nhan phfun ella ea nhan;

d) Quang eao, tuyen truySn, mua ban hang Ma, djeh V\l bj e~; truYSnba
tae ph~m bao chi, van hQe, ngh~ thu~t, xu~t ban phfun bj dm;

e) Gia m?o t6 ehUe, ea nhan va philt tan thong tin gia m?o, thOng tin sai Sl;!
tMt xam h?i dSn quySn va lqi feh hqp philp ella t6 ehUe, cit nhan.

2. Can tra trai philp lu?t vi~e eung dp va truy c~p thong tin hqp philp,
vi~e cung dp va su d\lng cae djeh V\l hqp philp tren Internet ella t6 ehue, ca
nhan.

3. Can tra trai philp lu~t ho?t dQng ella h~ th6ng may eM ten miSn qu6e
gia Vi~t Nam ".vn", ho?t dQng hqp philp ella M th6ng thiSt bj eung dp djch V\l
Internet va thong tin tren m?ng.
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4. SU d\lI1gtnu pMp m~t khfiu, khoa m~t rna clla t6 chUc, ca nhan; thong
tin rieng, thong tin ca nhan va tiri nguyen Internet.

5. T~o duang dfuI tnii phep d6i vm ten micb hgp pMp clla t6 chUc, ca nhan;
~o, c8i ~ pMt tan phfin mSrn dQch~, vi-rut may tinh; xam nh~p tnii phep, chiSm
quySn diSukhi~n h~ th6ng thong tin, ~ I~p c6ng C\ltfu1cong tren Internet.

f)i~u 6. Quan I;' Website

1. Website ho~t dQng dum S\Tchi d~o trvc tiSp clla Chi c\lC truOng Chi
C\lCVan thu - Luu trfr.

2. Ban Bien ~p website co trach nhi~rn xay dvng, quan 1;', bao dam ho~t
dQng thuang xuyen, rna rQng va pMt triSn website; chiu trach nhi~rn truac Chi
C\lCtruOng vS nhUng vfu1dS lien quan dSn website Chi C\lCVan thu _Luu W.

3. M9i ho~t dQng Cllawebsite phai tuan thll cac quy djnh clla Nha nuac
vS quan I;' thong tin tren m~g Internet, cac quy djnh khac clla pMp Iu~t co lien
quan va quy dinh CllaChi C\lCVan thu - Luu W.

f)i~u 7. Kinh phi hOl}-tdQng va cbS dQ nhu~n bUt
1. Kinh phi ho~t dQng clla website Chi C\lCVan thu - Luu W duqc can d6i

trong d\Ttoan duqc giao hang nam clla Chi C\lCdo Sa NQi V\lphan b6 bao gam
cac khoan:

a) Chi thuang xuyen cho vi~c duy tri h~ th6ng thong tin tren Internet;
b) Chi chuang trinh nang Clipva pMt triSn h~ th6ng, trang thiSt bi nghi~p V\l;
c) ChS dQph\l Cliptrach nhi~rn CllaBan Bien ~p, chS dQnh~ bUt, chS dQ

djch th~t Cllacac tin ruc, bai anh duqc dang tren website Chi C\lCVan thu - Luu trfr;
d) cac khoan chi kluic duqc Chi C\lCtruOng duy~t theo dSnghi CllaBan Bien*,.
2. ChS dQnhu~ bUt

a) Cac t6 chUc, ca nhan cung Cliptin, Mi, anh, cac thong tin phil hgp vm
nQi dung clla website, dang tai tren website Chi C\lCVan thu _ Luu W duqc
hUOng chS dQnhu~ bUt theo quy dinh hi~n hanh;

b) Ban Bien ~p website can cu vao cac van ban quy dinh sau dS chi tra
nhu~ bUt: Nghi dinh s6 61/2002/Nf)-CP ngay 1116/2002 clla Chfnh phil vS chS
dQ nhu~ bUt; Thong tu lien tich s6 2112003/TTLT-BVHTT-BTC ngay
0117/2003 clla BQ Van hOa thong tin va BQ Tai chfnh vS huang dan chi tra chS
dQ nhu~ bUt d6i vm rnQt s6 Io~i hinh tac phfun quy dinh ~i Nghi djnh s6
61/2002/Nf)-CP ngay 11/6/2002 clla Chinh pM; Nghi dinh s6 64/2007/NB-CP
ngay 10/4/2007 clla Chfnh pM vS Ung d\lI1gcong ngh~ thong tin trong ho~t dQng
Clla co quan nha nuac; Thong tu s6 194/2012/TT-BTC ngay 15/11/2012 clla BQ
Tai chinh vS huang d~n rnuc chi t~o I~p thOng tin di~n ru nhfun duy tri ho~t dQng
thuang xuyen Clla cac co quan, dan vi su d\lng ngan sach nha nuac;

3. Trong qua trinh th\TChi~n, Ban bien t~p nghien cUu, dS xufit rnuc kinh
phi phu hgp bao dam cho ho~t dQng clla website trinh Chi C\lCtruOng xem xet,
quyet dinh.
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ChuO'ngill
CUNG CAP, C~P ~T, KHAI THAC

THONG TIN, CO SO DU Lq;U

Di~u 8. Nguyen t~c cung dp thong tin
1. Th~ng tin cung dp tren we~site Chi C\lCVan thu .'Luu trfr phi'li dUng

v&i quan diem, cM truong, duemg loi clla Dang, chinh sach va pMp lu?t clla
Nha nuac; ph\lC V\lkip thai trong cong mc quan Iy clla ca quan va nhu Cllukhai
thac thong tin clla cac t6 chUc, ca nhan.

2. Thong tin cung dp tren website Chi C\lCVan thu . Luu trfr phi'li tuan
thi! cac quy dinh clla pMp lu?t vS bao v~ bi m?t nha nuac, bao chi, sa hfru tri tu~
va quan Iy thong tin tren Internet.

3. Vi~c dang tai, trich dful, su d\lDg I?i thong tin tren website Chi C\lCVan
thu - Luu trfr phi'li ghi ro thong tin vSmc gia, ngu6n Cllathong tin.

Di~u 9. NQi dung website Chi5l)c Van thu - Luu trfr
Cac m\lc thong tin chinh bao gam:
I. Gi&i thi~u vS Chi C\lCVan thu . Luu trfr, Sa NQi V\l thanh ph6 Ha NQi:

Gi&i thi~u chung, lich su hinh thanh va pMt triSn; vi tri, chUc nang, nhi~m V\l,
quySn h?D va ca du t6 chUc bQmay clla Chi C\lC,cac PhOng va Trung tam tlVc
thuoc Chi cuc.

. 2. Ca~ tin ruc, s\I ki~n n6i b?t vS cac ho?t dQng clla Chi c\lc Van thu . Luu
trfr tren cac linh V\l'Cnhu tin trong nganh; cac ho?t dQng chuyen dS clla tanh d?o
C?i C\lc, hQi nghi, hQi thao, ki,Smtra, ~iam sat; cac ho?t dQng nghien cliu, trao
doi; cac thong tin lien quan den cac de an, d\I an dil, dang va se th\IC hi~n clla
Chi C\lCVan thu . Luu trfr.

3. H~ th6ng cac van ban quy ph?m pMp lu?t, cac van ban hanh chinh, cac
van ban co lien quan vS nhfrng linh VlJCquan Iy nha nuac clla Chi C\lcVan thu .
Luu trfr; cong C\ltim kiSm van ban.

4. Gi&i thi~u va cung c~p cac thu tl,lc hanh chinh thuQc linh V\l'Cquan Iy
nha nuac CllaChi cuc Van thJi - Luu till Thanh ph6.

5. Dia chi, di~n tho?i giao dich v&it6 chUc, ca nhan clla Chi C\lC;thong tin
giao dich clla website Chi C\lCVan thu . Luu till.

6. Cac chuyen m\lC, chuyen trang va nQi dung thong tin khac theo chi!
truang va kS ho?ch tuyen truySn do Liinh d?o Chi C\lCchi d?o dua tren website
Chi cuc Van thu . Luu trfr.

.7. Duemg lien kSt v&icac C6ng Thong tin di~n tli CllaChinh phil, C6ng Thong
tin di~n tli CllaThanh ph6, C6ng thong tin dich V\l cong tr¥c tuySn CllaThanh ph6,
website Sa NQiV\lThanh ph6, website C\lc Van thu va Luu till nha nuac, ...

8. Cac thong tin CllnthiSt khac.

Di~u 10; Quy «jnh v~ cung dp, c~l? nh~t va luu gifr thong tin
I. Cac to chuc, ca nhan dugc cung cap thOng tin cho Website Chi C\lCVan

thu . Luu trfr, khi cung dp thong tin phi'li glii d~y du thong tin vS hQva ten, noi
cong tac, chUc danh, dia chi thu di~n tli, s6 di~n tho?i ho~c dia chi lien I?c Clla
ca quan don vi, eli nhan.
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2. Cac van ban ella Chi C\lCVan thu - LUll triI ban himh ho~c chU tri xay
d\l11g,nSu co ph6 biSn, cong b6 tren website Chi C\lCVan thu - LUll triI, trong
m\lc "Nai oo~" pMi ghi ra Website Chi C\lCVan thu - LUll triI.

3. Cac thong tin cung dp co thS tren gi~y ho~c di~n ill; d6i vai van bim
. dimg bQma cac kY t1,rchit Vi~t theo tieu chufuI TCVN 6909:2001; d6i voo hinh
imh, hinh ve, am thanh ho~c cac do;;mvide'o clip dugc djnh d;;mgtheo cac chufuI
.jpg, .tif, .img, bmp, mpeg, avi ... Cac thong tin co thS dugc cung dp tren d\lI1g
C\lchua tin OOu6 cUng cac lo~, dia quang va cac hinh thuc kMc.

4. Thong tin, dft li~u khong tuan thll theo quy djnh se khong dugc dang;
d6ng thOi cac t6 chUc, ca OOanda gUi thong tin, dft li~u chua <4t yeu du pMi co
trach nhi~m chiOOsua l\1icho chiOOxac va phU hgp, sau do gui l\1iBan bien t~p
dS kiSm duy~t va xu~t bim nQi dung thOng tin.

5. ThOi gian cung dp:
a) 86i voo tin ruc, S\f ki~n: khong qua 02 ngay lam vi~c kS tU khi diSn ra

hO\1tdQng, S\f ki~n;

b) 86i voo cac van bim quy ph\iffi pMp lu~t khong qua 02 ngay lam vi~c
kS tU khi co van bim chinh thuc dugc ban himh;

c) 86i voo chuang trinh cong mc Clla Chi C\lCVan thu - LUll triI khong
qua 05 ngay lam vi~e kS tU khi co van bim chinh thuc dugc ban himh;

d) 86i voo hai viSt, hai nghien CUllvS cac 1inh Vl,ICquim Iy OOanuac cua
Chi C\lCVan thu - LUll trfr khong qua 07 ngay lam vi~c ke tU ngay mc gia hay
nguOi co trach OOi~mvS bili viSt, bili nghien CUll do d6ng y gUi dang tren
website Chic\lc Van thu - LUll triI;

d) 86i voo bao cao t6ng hgp theo thimg, quy, bao cao t6ng kSt cong mc 6
thimg va ni:im: trong tufuI dfiu tien cua thimg tiSp theo d6i voo bao cao thimg;
trong thOi h;;m 10 ngay dfiu tien cua quy, thimg tiSp theo d6i voo bao cao quy,
bao cao 6 thimg; trong thOi h;;m 15 ngay kS tU ngay t6 chUc HQi nghi t6ng kSt
cong mc d6i vai bao cao t6ng kSt cong tac ni:im.

6. ThOi gian lUll gift:

a) 86i voo tin mc, S\f ki~n: 8ugc lUll gift 01 ni:imkS tU khi dang;

b) 86i vai thong tin giai thi~u Chi C\lCVan thu - LUll triI voo cac m\lc tin
vS: chUc nang, OOi~mV\l va quySn h;;m; lich su qua trioo phlit triSn; cac chuang
trinh cong mc, chuang trinh himh dQng cua Chi C\lCVan thu - LUll triI; cac van
bim quy ph\iffi pMp lu~t dugc lUll gift vinh viSn;

c) 86i voo bili viSt, hai nghien CUllvS cac liOOVl,ICquim Iy OOanuac cua
Chi C\lCVan thu - LUll tm dugc lUll gift 05 ni:imkS tU khi dang;

d) 86i vai bao cao t6ng hgp theo thang, quy, 6 thang va bao cao t6ng kSt
eong mc nam dugc lUll gift 03 nam kS til' khi dang;

d) 86i voo cac S\f ki~n quan trQng, cac bai viSt nghien CUllkhac, tuy theo
10\1ihinh C\lthS dugc lUll gill theo S\f chi d\10cua Lanh d\10Chi C\lC.
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Di~u ll ..Hol;}tdQng khai th:ic tren website Chi cl}cVan thrr _Lu'U trfr
_ 1. Cac t~ chiic, ca ~han dugc khai thac cac thong tin, ill li~u, tham gia

dien dan trao doi, gop y ben tren website Chi C\lCVan thu - LUll trii.
2. HO;;J.tdQng khai thac, su d\lI1gthong tin di~n ill tren website Chi cuc

Van thu - LUll trii phai tuan thll cac quy diOOcua phap lu~t vS thong tin di~n tu
tren moi tTuang m;;J.I1g.Khi su d\lI1gthong til! tren Trang Thong tin di~n ill clla
Chi C\lCVan thu - LUll trii phai ghi r5: "Nguon: Trang thong tin di~n ill clla Chi
C\lC Van thu - LUll trii, Sa NQi V\l thanh ph6 Ha NQi" ho?c "Theo
http://ccvtlt.sonoivu.hanoi. gov.vn".

Di~u 12. Cooch~ cung cAp thong tin
1. Chuful bi tin bai:
a) Liinh d;;J.oChi C\lCVan thu - LUll trii, Truang cac phOng, Gifun d6c

Trung tam co trach nhi~m duy~t nQi dung thong tin do dan vi minh cung dp;
cong chiic, vien chiic, lao dQng hgp d6ng t1,rchiu trach nhi~m vS tin, bai, anh clla
minh va gui vS Mp thu di~n ill clla Ban Bien t~p dS t6ng hgp, trioo duy~t truac
khi dua len Trang thong tin Chi C\lC(t~p van ban sO;;J.I1thao bfulg Microsoft
Word, phong chfr Times New Roman, co chfr 14; Hinh ve va anh d;;J.I1gthong
d\lI1gjpg, gif, bmp ...). Trong tTuang hgp khong thS gili qua thu di~n ill, cac dan
vi, ca OOanco thS dUngUSB, CD dS chuySn thong tin cho Ban Bien ~p, khuy~n
khich tin, bili co anh miOOh9a.

b) M9i thOng tin do cac dan vi, ca OOangui vS Ban Bien t~p ho?c Ban
Bien t~p yeu cftu cac dan vi, ca nhan cung Clipthong tin, tra 1m cau hOi clla cong
dan qua Trang thong tin Chi C\lCdugc thlJc hi~n theo M~u 1, 2, 3 va kern theo
t~p di~n ill clla tin, bai, anh (kS ca cac biSu bang, cong thuc, hinh anh) d~n dia
chi email: banbientapccvtltsonv@hanoLgov.vn.

2. S6 luqng tin, bai cung dp cho Trang thong tin Chi C\lC:
M6i PhOng, Trung tam thuQc Chi C\lCVan thu - LUll trii phai dam bao

djnh muc cung dp thong tin theo linh VlJCduqc phan cong cho Trang th~mg tin
clla Chi C\lCit nMt 02 tin, bai trong 01 thang (tiOOca tin, bai clla ~p the va ca
OOanthuQc dan vi SUlltfun ho?c t1,rvi~t) lien quan d~n hO;;J.tdQngclla dan vi ho?c
cac hO;;J.tdQng khac trong llnh VlJCco lien quan.

Khuy~n khich t6 chiic ca nhan, dan vi cung Clip nhiSu tin, bai co ch~t
luqng.

Di~ti 13. Quy trinh xet duy~t va dang tin len Trang thOng tin Chi cl}C
Buac 1: Ti~p nh?il, hoan thi~n tin, bai dang len Trang thOng tin Chi C\lC
- D6i v6i tin, bai coo c6ng chiic, vien chiic, lao dQnghgp d6ng thuQcChi C\lC:
Truang c~c phOn~, Gifun d6c Trung tam nh?il tin, bai va hinh anh co lien

quan; sau do bern tra ve nQi dung, tinh chinh xac, hgp phap clla thong tin, hinh
anh va xac djnh SlJ cftn thi~t Clla vi~c dang ho?c khong dang tin, bai; yeu cftu
ho?c tT1Jcti~p sua, b6 sung thong tin cful thi~t dS hoan thi~n tin, bai va chuySn
tin, bai di'ihoan thi~n trinh PM truang Ban bien t~p phil trach duy~t va gili Thu
kYBan bien t~p (gui kern theo File van ban).
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- DBi v&itin, bai Cllat6 chUc, ca nhan ben ngoai Chi C\lC:
Thu IcY Ban bien t~.Pco nhi~m V\l tiSp nh~, t!mg hQ'Pthong tif1 tlr email

clla Ban bien t~p va cac to chuc, ca nhan khac gUi ve Ban bien t~p de phfu1lo~i
va chuySn tin bai cho TruOng cac PhOng, Trung tam ph\l trach lInh VlJCkiSm tra
v,SnQidung va xac din? S\l'dn thiSt clla yi~ dan&ho~c khong dan&tin b~; .~en h~
to chUc, ca nhan yeu cau sua ho~c trvc tiep sUa,bOsung thong tin can thiet de hoan .
thi~n tin, bill va chuYSn tin, bill cIa hoan thi~n 1rinh PM wOng Ban bien ~p ph\l
trach duy~t va gin Thu IcY Ban bien ~p (gUi kern theo File van ban).

Buac 2: Dang tai thong tin len Trang thong tin Chi C\lC
Tin, bill sau khi dugc PM wOng Ban bien ~p ph\l trach duy~t, Thu leY Ban

bien ~p dS xu~t cae Trang tin, M\Jc tin, Thu tv, Thai gian dan~ tin, bai t;en Tran~
thong tin Chi C\lCva trinh TruOng Ban bien ~p duy~t va quyet djnh cuoi cimg ve
vi~c cho dang tin bill va hinh anh tren Trang thong tin Chi C\lC;

Sau khi TruOng Ban bien ~p duy~t va quySt djnh cho dang tin, bill va hinh
anh tren Trang thOng tin Chi C\JC,Thu IcY Ban bien ~p chuYSn QUlintrj Icy thu~t
Trang thong tin t6 chuc th\l'Chi~n vi~c dang tai tin, bai da dugc TruOng Ban bien
~p duy~t dang tin len Trang thong tin.

ChtrO'ngIV
BIEN TAP THONG TIN, CO Sa DU LIEU. .

Di~u 14. Ban Bien t~p website Chi CI}C Van thtr - Ltru tru
1. Ban Bien ~p website Chi C\JCVan thu - Luu trfr la b(\ ph~ giup vi~c cho

Chi C\JCwOng trong vi~c tiSp nh~, Xli ly, bien ~p, c~p nh~t thong tin va phBi
hQ'PXli ly dich V\lcong (nSu co) dS dam bao ho~t d(\ng clla website Chi C\lC.

2. Ban Bien ~p website Chi C\JCVan thu - Luu trfr do Chi C\lCwOng
quySt djnh thanh l~p theo dS nghi clla TruOng phOng Hanh chinh _T6ng hQ'P.

3. Ban Bien ~p g6m co TruOng Ban, PM wOng ban, Thu leY va cac
thanh vien.

Di~u 15. Nhi~m vI}, quy~n h~n cua Ban Bien ~p, Trtrling ban, Ph6
Trtriing ban va cac thanh vien Ban Bien ~p

1.Nhi~m V\lva quySn h~ clla Ban Bien ~p
a) TiSp nh~, xu 1y cac thong tin, dfr li~u do cac dan vi gui website Chi

C\JCVan thu - Luu trfr qua cac hinh thUc dugc quy dinh ~i DiSu 10 clla Quy chS
mly; khi dn thiSt, theo yeu du ho~t d(\ng clla website Chi C\lCdugc quy dinh ~i
Quy chS nay ho~c theo yeu du clla Lanh d~o Chi C\JCVan thu - Luu tm, dS nghi
cac dan vi cung c&pthong tin, dfr li~u cho website Chi C\lCVan thu - Luu trfr;

b) Bien t~p, xu 1ycac tin clla cac chuyen m\Jc va chuyen dS;
c) Huang dful va phBi hQ'Pv&i cac dan vi trong vi~c thu th~p, bien ~p va

cung c~p thong tin, dfr li~u ill cac dan vi;
d) T6ng hQ'Py kiSn clla nguai truy c~p; bao cao 1anh d~o Chi C\JCva dS

xu~t bi~n phap xu ly kip thai v&i lanh d~o Chi C\JC;t6 chUc trao d6i, thao 1u~
tren di~n dan clla website Chi C\lCVan thu - Luu tm;
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d) T6 chUc m~g luai ,cQngtac vien ,tir cac dan vi trong va ngoai Chi C\JC
Van thu - Luu tni de cung cap thong tin ve tlnh hinh hOl;ltdQng clla cac dan vi
theo S\l'chi dl;loCllaChi C\JCtTuOngChi C\JCVan thu - Luu tni;

e) Th\l'c hi~n cac nhi~m V\JkMc do Chi C\JCtTuOnggiao.

2. Nhi~m V\J,quySn hl;lllc\J thS clla TruOng ban, PM TruOng ban, Thu ICY
va cac thanh vien Ban Bien t~p

2.1. TruOng ban Ban Bien ~p:
. Chiu trach nhi~m va, chi dl;lOchung m9i hOl;ltdQng clla Ban Bien ~p;

quyet dinh chuang trinh, ke hOl;lchhOl;ltdQng CllaBan Bien ~p; quySt dinh cac
nQi dung dang tai va pMt triSn cac ti~n ich, thong tin tren website Chi C\JCVan
thu - LUll tni;

2.2. PM TruOng ban thuang tT\l'cBan Bien ~p:
a) Theo doi, diSu hanh hOl;ltdQng chung clla Ban Bien ~p; thay m~t

TruOng ban cM trl cUQch9P Ban Bien t~p va giai quySt nhfrng vfu1dS co lien
quan dSn hOl;ltdQng clla website Chi C\JCkhi TruOng ban di vfuJgva duqc S\l'uy
quySn clla TruOng ban;

b) Giup TruOng ban chi dl;lovS nQi dung hOl;ltdQng Cllawebsite Chi C\JC
Van thu - Luu tni; chiu trach nhi~m kiSm duy~t va xu&t ban tin theo uy quySn
thuang xuyen clla TruOng ban;

c) Tham mUll vm TruOng ban, Chi C\JCwOng trong vi~c dao tI;lo,b6i
dUOngdQingii bien t~p vien, xay d\l'llgva pMt triSn ml;lllglum cQngtac vien;

d) Chiu trach nhi~m truac TruOng ban vS cac linh Y\l'Ccong vi~c duqc
phan congo

2.3. Pho tTuOngban Ban Bien t~p:
a) Tham gia diSu hanh ~ol;ltdQng chun~ clla Ban Bien t~p;
b) Chiu trach nhi~m kiem duy~t va xuat ban nQi dung thong tin thuQc linh

V\l'Cph\J trach theo S\l'phan cong, uy quySn clla T~Ong ban;
c) Chi dl;lOcac Thanh vien Ban Bien ~p chuan bj bao cao, tai li~u ph\Jc V\J

cac IcYh9P clla Ban Bien t~p;
d) L~p kS hOI;lChkinh phi hOl;ltdQng hang nam clla website Chi C\JC;chi

dl;lot6ng hqp tlnh hinh chi tra nhu~ bUt, trinh TruOng ban, Chi c\Jc wOng phiS
duyet;

. d) Chiu trach nhi~m wac TruOng ban vS cac linh Y\l'Ccong vi~c duqc
phan congo

2.4. Thu kYBan bien t~p:
a) Giup Ban bien t~p diSu hanh cac hOl;ltdQng hang ngay clla website Chi

C\JC;qw'm Iy va t6 chUc hOl;ltdQng clla cac bien t~p vien; xay d\l'llg va t6 chUc
hOl;ltdQng ClladQi ngii cQng tac vien;

b) Thu th~p, bien t~p thong tin dS trinh kiSm duy~t truac khi dang theo kSt
du, chuc nang va khuon kh6 Cllatrang tin;

c) Th\l'c hi~n chS dQ chi tn't nhu~ but dam bao hOl;ltdQng thuang xuyen
Cllawebsite theo quy dinh;

d) Th\l'c hi~n mQt s6 cong vi~c khac va chju trach nhi~m wac TruOng
ban, PM TruOng ban vS cac cong vi~c duqc phan congo
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2.5. Cac thinh vien kMc clla Ban Bien ~p
a) Cac thinh vien Ban bien t~p theo chuc nang, nhi~m \'\1, quySn h\lIl clla

don vi minh, tn,rc tiSp ph\! trach va co trach nhi~m thfun djnh, bien ~p nQi dung
thong tin. Chiu trach nhi~m truac Chi C\!CtruOng Chi C\!CVan thu - LUll trii va
truac pMp lu~t vS nhfrng nQi dung thong tin, dfr li~u cung dp. Hoan thi~n tin,
bai trinh Pho 'truOng Ban bien ~p ph\! trach duy~t v,a gUi Thu leY Ban bien ~p
theo quy trinh dugc quy dinh t\1iDieu 13 CllaQuy che nay.

b) Quan t:ri Icythu~t:
- Chiu trach nhi~m xu Iy Icythu~t, dang ill tin, bai sau khi dugc pM duy~t

(dam bao nQi dung, hinh inh phil hgp). Th\IC hi~n cac bi~n pMp Icythu~t dS dam
bao an toan thon~ tin, dfr li~u tren website Chi C\!CVan thu - LUll ~; kh~c ph\!c
Iqp thm cac S\Ico Icy,thu~t dam bao cho website Chi C\!ChO\1tdQng on djnh, lien
1\lccac ngay trong tuan;

- Tham mUll, dS xu~t xay d\Illg phuong an, kS hO\1chduy tri, bao duang va
nang dp h\1tfu1gIcythu~t dam bao hO\1tdQng cho website Chi C\!C;

d) Gop y kiSn nang cao ch~t lugng noi dung, hinh thuc thong tin dang tili;
nghien cUu dS xu~t phuong hUOngva giai phap pMt triSn website Chi C\!C;

d) Ch~p hinh theo S\I phan cong clla TruOng ban va pMt huy t6t vai tro
clla minh khi th\IChi~n nhi~m \'\1 dugc TruOng ban phan congo

f>iSu 16. Ch~d(Jlam vi~eella ~an Bien t~p
1. Ban Bien ~p lam vi~c theo cM dQkiem nhi~m. Djnh Icy03 thang h9P mN

lfu1,trong wang hgp cfu1thiSt TruOng ban tri~u ~p cac thinh vien h9P dQt~t.
2. Thinh vien Ban Bien t~p co trach nhi~m tham d\I d~y dll ca.c cUQch9P

clla Ban Bien t~p.

ChU'ongV
KIlEN THlfONG v.A XU LY VI Pl4M

f>iSu 17. Khen thmmg
1. np thS, ca nhan th\Ic hi~n t6t cac quy djnh 1\ii Quy chS nay, co nhiSu

dong gop cho hO\1tdQng Cllawebsite Chi C\!CVan thu - Luu trii, my theo thinh
tich C\!th~ dugc xem xet khen thuOng hang nam theo quy dinh CllaNha nuac.

2. Vi~c th\Ic hi~n cac quy djnh 1\1iQuy chS TIllytheo trach nhi~m phan
cong clla cac phOng, trung tam tIVc thuQc Chi C\!Cdugc dlinh gia nhu la mot tieu
chi thi dua hang nam.

DiSu 18. Xu Iy vi ph:;tm
I. Cac phong, trung tam tIVc thuQc Chi C\!C,cong cMc, vien chUc va lao

dQng hgp d6ng thuQc Chi C\!Ckhi dugc giao cung dp thong tin nhung khong
cung c~p ho~c ch~ chS cun$ dp cac thong tin c~p nh~t clla don vi ~ len
website Chi C\!Cho~c cung cap sai, khong chinh xac vai tinh hinh th\Ic te chiu
trach nhi~m hoan toan truac Chi C\!Ctruang va truac pMp lu~t.

2. T6 cMc, ca nhan khong th\Ic hi~n ho~c th\Ic hi~n khong d~y dll cac quy
djnh clla Quy chS nay va cac quy dinh Clla phap lu~t co lien quan thi tuy theo
tinh ch~t, muc dQ vi ph\iffi rna bi xu Iy theo quy djnh clla pMp lu~t va clla Chi
C\!CVan thu - LUll trii.
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CbU'O'ng VI
DIED KHoAN TID HANH

f>iSu 19. f>iSu khoan tbi hanb
1. Cac nQi dung khong a~ c~p t?i Quy chS nay th\lc hi~n theo quy dinh

hi~n hanh clia 1%a nuac va Tbanh ph6. .
2. Trong qua trinh th\lC hi~n nSu cful sua a6i, b6 sung as pM hgp vai ai~u

ki~n th\lc tS, cac phOng, trung tam trl,lc thuQc Chi ClfC co trach nhi~m giri y kiSn
v~ phOng Hanh chinh - T6ng hgp as t6ng hgp, bao cao Chi ClfC wang xem xet,
quySt dinh.~

CHI CT)C TRUONG
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M~u 1. Phi~u trinh ban thao tin, hili dang tin tren Trang thOng tin Chi cl}c

PIDED TRINH BAN THAO TIN, BAI
I. DO'I1vj, ca nhlin giH tin, bili: .............................•...............................
1. ThOng tin v~ tin (bili):
- Ten, tieu de tin (bili) cfuJdang: .
........................................................................................................

A • A • ") •• <. "
- Ten ca nhan (Tac gla hoi;icdan Vj viet tm, bal: .
- Th~ lo?i tin, bili (di~rn tin, bili viet, ph6ng S\l dieu tra, ): .
- Tin, bili thu9C linb V1JC (van thlI, IlIUW, ): .
- Tin, bili chi ti~t (gUi kern t~p di~n ill va bfu1gvan ban).

2. Van ban giH v~ Ban bien t~p (bili vi~t, hinh anh, DVD, •.. ): .
.......................................................................... .

3. Ngily trinh ban thao: Ngay thang nam .

TAC GIA (Ky ten) TIro TRI10NG DON VI GUl TIN, BM (Ky)

IT Thanh vien Ban bien t~p
N . nhA

• b"- gay ?ll tm, a1: .
- Y Iden clla Thanh vien BBT: .

...................................................

- Ngay gUi tin, bili too To giup vi~c Ban
B'A A

len 4ip: .
Thanh vien BBT

...................................................

........................., .

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

m. To giup vi~c cho Ban bien t~p
N . nhA

• b"- gay ?ll tm, al: .

- Y Iden clla ThlI kYBBT: .

...................................................

Gizi dIU: NSu tin, hai dn tac gill (ho~cdon vi)
chinh sua thi Thanh vien BBT glri l(li cho T6
giup vi~c ho~ tac gill (don vi) d~ yeu c~u tac
giil ho~c don vi sua chUa,hoan thi~n tin, hili va
glri l(li Thanh vien BBT xem xet truac kill gUi
PM truang BBT phl.ltnich.
- Ngay gtii tin, bili too dlc Thanh vien BBT

hoi;icPM trlIang BBT ph1,1trach: .

Thu kY BBT (KY)

.................................. .

................................. .

...... .

........... .



PHO TRlJONG BBT (KY)

••• 00 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••

• ••••••••••••••••••• 0 •••••••• 0 ••••• 0000 ••••••• 00 ••••••

......................... .

IV. PhO tnrcrng BBT phl,l trach
N ' nh' . b'"- gay \111 tm, al: .

- Ph6 TruOng BBT ph\l trach duy~t tin, bai
va xac nh~ cho phep dang tren Trang thong
tin Chi C\lC .

..................... ... ...... .

V. Thu kY Ban bien t~p
N ' nh' . b,"- gay \111 tm, al: .

-y ki~n cua Thu kYBBT: .

- Ngay trinh tin, bai t61 TruOng BBT duy~t
cho dang tin, bal: .
. '" .

...................................................

...................................................

...................................................

...... ..." '" .
THl1 ICYBBT (KY)

...................................................
VI. TnrO'ng Ban bien t~p
N . nh' . bO

'- gay \111 tm, m: .
-y ki~n pM duy~t cua TruOng BBT:

a :E>6ngy cho dang tin, (hai vi~t) nay tren
Trang thon~ tin cua Chi C\lC. .
IIKhong dong y cho dang tin (hai viet) nay
tren Trang thong tin cua Chi C\lC.
IIY ki~n khac: .

- Ngay phe duy~t: '" .
TRlJONG BAN BIEN T~ (KY)

... ." .

................................................... ...
(Chilj: Phiiu nttv lrru cimg van blin g6c do Tlllr kj BBT qulin ly - N9P ve,-;aS{1 cimg cong vi~c)



, '. .

M~u 2. Phi~u yeu diu cung dp thOng tin, dfr li~u cho Trang thOng tin Chi C\IC

CHI CVC vAN THU - LUU TRtJ
BAN BIEN TM CONG HoA xA HOI cHi) NGHiA VIl):TNAM

DQc I~p - TV do - H~nh phuc

86: IBBT HiJ NQi, ngay tJuing nlim 20

PIIIEU tiu cAu
CUNG cAP THONG TIN, DU LI¥U CHO TRANG THONG TIN

Kinh ..
gm.: .

Theo yeu e~u ella Liinh d(loChi eve va theo Quy eh~ Quan I)" eung clp thong tin;

Ban Bien t~p Trang thong tin di~n ill Chi eve Van thu - Luu trfr tran tn;mg d~
nghj eung e~p eae thong tin v~ v~ d~ sau d~ dang tili tren Trang thong tin Chi eve:

...................................................................................................

..... .

........ .

..... " .

........ .

..... .

.................................................................................................,"

....................................................................................................

D~nghj thong tin gtii v~Ban Bien ~ Trang thong tin Chi eve, d(lngt~ tin van ban
(.doc), rna ti~g Vi~tUnicode, vao dia ehi hOmthu: banbientap_ccvtlt@hanoi.gov.vn.

ThOi han: truac gia ngay thang nam 20 .
Xin tran tr9ng eam an.!.

TRUONG BANBIENT~

mailto:banbientap_ccvtlt@hanoi.gov.vn.


Ml1u 3. Phi~u yeu cftu tra Uri m\lc Hoi dap

CHI CVC vAN TIW - LUU IRa
BANBIENT~

CQNG BoA xA HQI cm'J NGH1A ~T NAM
D{lc l~p - T,! do - Htlnh phiic

85: IBBT HaN6i, ngay tJuing niim 20

PmEU YEU cAu TRA Lm

Ki h ,.
n gm: .

Tn?n chuyen m\lC "Hoi dap" co cac cau hOi clla cong d:1nv~ cac vfuJ d~ co lien
quan d~n linh V\l"Cvan thu, lUll trfr clla Trang thong tin di~n ill Chi C\lCVan thu _LUll
trfr, trang do co cau hOi v~ vi~c:

........................................................................................... - .
•••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••

•••• • ••••••••••••••••••••••••••••• - •••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••• _0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _.

.... . .

;., . . ~ .I~. ... ...De ngh! xem xet va tra 01 truac cang IU\lIltI'\rc
ti~p 4li chuyen m\lC tren clla Trang thong tin Chi C\lC.

D6ng thai, d~ ngh! glri cha:

.... . .

111m han: truac gia, ngay..... th:ing..... nam .
Xin tr:1ntr9ng cam an.

TRl10NG BAN BIEN T~P



so NOr Vl) THANH PHO HA NOr
CHI CVC VAN THU - LU'U TRU'

S6: 01"""/CCVTLT-HCTH
v Iv gi6'i thj~u Trang thong tin di~n tli

Chi C\lC Vlin thu - Luu trii'

CQNG HOA xA HQI cm) NGHiA VI~T NAM
D{lc I~p - TIJ do - Hl.mh phuc

Ha Nr5i, ngaY03 thGng01 nam 2018

Kinh gui:
- Van phong Uy ban nhan dan thanh ph6 Ha NQi;
- Cac Sa, ban, nganh; cac Doanh nghi~p nha nuac; cac dan vi S,!
nghi~p thuQc Thanh ph6;
- Cac tBchuc chinh trj-xii hQi-nghSnghi~p; tBchuc xii h(>inghS nghi~p;
- UBND cac qu~n, huy~n, thi xii.

Nh~m nang cao nang h,rc va hi~u qua quan Iy nha nuac trong IInh V,!Cvan

thu, lUll tru, gop ph~n vao cong tac cai cach hanh chinh tren dia ban Thanh ph6,

Chi cvc Van thu - LUll trfr dii xay d'!llg Trang thong tin di~n tu va chinh thuc di

vao ho?t dQng tu ngay 01/01/20 r 8. Trang thong tin di~n tu se cung dp cac

thong tin chi d?o, diSu hanh Clla Cvc Van thu, Luu tnJ nha nuac, UBND thanh

ph6 Ha N(>i, Sa NQi vv Ha N(>i vS IInh V,!Cvan thu, lUll trfr; cac tai li~u huang

d~n nghi~p vv; dich vv cong tn,rc tuy~n muc d(>2, 3 thuQC th~m quySn gi3.i quy~t

clla Sa NQi vv vS IInh V,!Cvan thu, lUll tru. Chi cvc Van thu - Luu trfr tran tr9ng

giai thi~u Trang thong tin di~n tu clla Chi cvc tai cac ca quan, tB chuc tren dia

ban Thanh ph6 t?i dia chi http://www.ccvtlt.sonoivu.hanoi.gov.vn.

Vai mvc tieu nang cao ch~t lugng thong tin va xay d,!ng Trang thong tin
di~n tu Chi cvc ngay eang phM triSn, Chi cvc Van thu - Luu tru r~t mong nMn

dugc S,! quan tam, ph6i hgp clla cac ca quan, tB chuc va ca nhan tren dia ban

Thanh ph6. M9i thong tin trao dBi, gop y xin gui vS Chi cvc qua dia chi email:
banbientap _ ccvtlt_ sonv@hanoi.gov.vn.

Chi cvc Van thu - Luu tru xin tran tr9ng earn an.l~

No"i Il!lijll:
- Nhu tren;
- Cuc Van tim vii Luu tru- nhil nuac;
- Sa NQi Vu Hil NQi;
- Cac Ph/mg, Trung Him thuQc Chi CuC;
- Luu: VT.

http://www.ccvtlt.sonoivu.hanoi.gov.vn.
mailto:sonv@hanoi.gov.vn.

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000001

