NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THU THẬP TÀI LIỆU LƯU TRỮ CỦA TRUNG
TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA II
Khối tài liệu của chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam được Đảng ta quan tâm
chỉ đạo giữ gìn ngay từ những ngày đầu giải phóng đất nước, thể hiện qua Chỉ thị số: 242CT/TW ngày 20 tháng 11 năm 1976 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tập trung, quản lý,
sử dụng tài liệu lưu trữ của chính quyền cũ ở miền Nam:
“Khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, ta đã thu được rất nhiều tài liệu, văn kiện của Mỹ ngụy, của các triều đại phong kiến, của thời Pháp thuộc, Nhật thuộc... Thi hành chỉ thị, nghị
quyết của Đảng và Nhà nước, nhiều cấp uỷ và cơ quan đã có ý thức giữ gìn và sử dụng những tài
liệu thu được của địch. Tuy nhiên, khối lượng tài liệu thu được của chính quyền cũ hiện nay còn
phân tán ở nhiều nơi và chưa được quản lý, sử dụng tốt. Tình trạng ấy đã gây trở ngại cho việc
tập trung, quản lý và sử dụng các hồ sơ, tài liệu, tạo sơ hở để kẻ địch và các phần tử xấu lợi dụng,
lấy cắp hoặc phá hoại. Các tài liệu, văn kiện lưu trữ (bao gồm các tài liệu bằng giấy viết, phim,
ảnh, bản khắc gỗ, băng và đĩa ghi âm...) ta thu được của các cơ quan nguỵ quyền và các tổ chức
khác của Mỹ - ngụy là tài sản chung của nhân dân, có giá trị đối với việc nghiên cứu và hoạt
động của Đảng và Nhà nước ta trên các mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, khoa học, lịch
sử; do đó phải được quản lý chặt chẽ và có kế hoạch khai thác, sử dụng có hiệu quả”.
Trong quá trình hình thành và phát triển, hoạt động thu thập, sưu tầm tài liệu lưu trữ của
TTLTQGII đã đạt được những thành quả nhất định. Tuy nhiên, so với vị thế là một Trung tâm
Lưu trữ quốc gia thì hoạt động thu thập, sưu tầm của TTLTQG II còn có những bất cập như: một
số cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu vào TTTLTQG II đã đến hạn nộp lưu tài liệu lưu trữ vào
Lưu trữ lịch sử nhưng vẫn chưa tiến hành giao nộp tài liệu, thành phần tài liệu chưa đúng với quy
định của Nhà nước, chất lượng hồ sơ, tài liệu chưa cao, quy trình giao nhận tài liệu giữa một số
cơ quan thuộc nguồn nộp lưu và TTLTQGII còn gặp khó khăn, tài liệu lưu trữ chưa được chỉnh
lý nên chưa thể tiến hành thu thập, ... Vì vậy, hoạt động thu thập, sưu tầm tài liệu lưu trữ của
TTLTQG II cần được nghiên cứu một cách đầy đủ và tìm ra các giải pháp cần thiết để hoạt động
này đạt hiệu quả cao hơn.
Xuất phát từ những lý do nêu trên, tác giả chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả hoạt động
thu thập tài liệu lưu trữ của Trung tâm Lưu trữ quốc gia II”

