Nói v công tác lu tr, hn không ít ngi suy ngh ây là công vic s v, sp xp giy t, không quan trng
và cng chính nhng suy ngh y không ít ln làm cho nhng ngi làm công tác lu tr cm thy chnh
lòng,tuy nhiên không vì th nhng ngi làm lu tr bt yêu cái công vic tng chng nh n gin
này.Trong cái thi tit se lnh ca nhng ngày cn tt, tôi mun chia s mt câu chuyn mi ngi có th
thay i cách nhìn v nhng con ngi làm công tác lu tr.

"Vào mt bui chiu cui nm ti Trung tâm Lu tr lch s thành ph à Nng, trong cái thi tit se lnh ca mùa ông,
có ting gõ ca, mt ngi àn ông ng tui bc vào. Ting gõ ca và nhng câu nói nh th này ã tr nên quá quen
thuc vi tôi: "Tôi mun tìm h s, tài liu". Ông tên là Nguyn Bá Li quê xã Hòa Tin, huyn Hòa Vang,
thành ph à Nng nm nay ã ngoài 70, là mt cu chin binh ti chin trng min Nam, c bit Nhà nc có quy nh
mi v ch theo Quyt nh s 290/2005/Q-TTg ngày 08/11/2005 ca Th tng Chính ph v ch chính sách i vi
mt s i tng trc tip tham gia kháng chin chng M cu nc nhng cha c hng ch , chính sách ca ng và Nhà
nc, tìm c h s xác minh ông ã tng tham gia kháng chin chng M và c Ch tch nc tng thng Huân chng
kháng chin hng nht là c mt "hành l nan" vì ông chng th nh mt thông tin gì k c nm c nhn huân chng,
ông ã i n rt nhiu c quan, t chc tìm nhng u không có kt qu. c s ch dn ca các cán b ti UBND xã vi
chút hy vng mong manh, ông tìm n Trung tâm Lu tr lch s thành ph à Nng, mong mun s tìm c h s ca
chính mình. Ông k: hin ti cuc sng gia ình ông rt khó khn, thu nhp chính ch da vào gánh hàng rong
hàng ngày ca v, bây gi iu ông mong mun là tìm c h s hng ch , chính sách theo quy nh ca Nhà nc
góp chút ít vào vic trang tri cuc sng hàng ngày".

Vi chút thông tin ít i mà ông ã cung cp, nhng ngi làm công tác phc v khai thác h s, tài liu ti Trung
tâm ã c gng tra tìm tng h s trong Phông lu tr tài liu Hi ng thi ua, khen thng tnh Qung Nam - à Nng
bng phng pháp th công, bi vì khi tài liu này cha c s hoá và không có s tra tìm, sau nhiu ngày vt v, ct
lc tra tìm thì"trái ngt"ã n vi chúng tôi. Chiu hôm ó, tôi ã chng kin s vui mng ca ông c lntrong ó là nim
vui ca nhng ngi làm công tác lu tr.

Trong thi gian qua, nhng iu tng chng nhbình thng và n giny ã giúp cho không íttrng hp nh ông c có
th gii quyt kp thi ch , chính sách theo quy nh…Hàng nm, Trung tâm Lu tr lch s phc v khai thác, tra
tìm hàng ngàn h s, tài liucho các c quan, t chc, cá nhân có nhu cu, giúp cho các c quan, t chc x lý
công vic và các cá nhân gii quyt ch , chính sách kpthi.

Viên chc Trung tâm Lu tr lch s
ang tip công dân n khai thác, tra tìm h s, tài liu

Qua câu chuyn trên, nhng ngi làm công tác lu tr luôn ly ó làm ng lc tip tc phát huy,c gng hoàn
thành tt công tác chuyên mônvà góp mt phn nh xây dng hình nh p ca nhng ngi làmcông tác lu tr,
mt công vic "bình thng nhng không tm thng"./.

