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 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
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Phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, 
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Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 355/TTr-SNV ngày 

08/8/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch công bố tài liệu lưu 

trữ tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2030. 
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Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban ngành, 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

KẾ HOẠCH 

Công bố tài liệu lưu trữ tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2030  
(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày    /    /2022 của UBND tỉnh Quảng Trị) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 24/12/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia 

phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước” và Chỉ 

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

cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. 

 Công bố rộng rãi tài liệu lưu trữ của tỉnh nhằm phát huy hiệu quả giá trị tài 

liệu, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc cho 

các thế hệ; góp phần phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh Quảng Trị. 

2. Yêu cầu 

Công bố tài liệu lưu trữ phải có tính khái quát cao, tiêu biểu, có giá trị  quý, 

hiếm, độ tin cậy, chính xác cao về nội dung và hình thức của tài liệu lưu trữ. Việc 

công bố tài liệu lưu trữ phải thiết thực, hiệu quả và lựa chọn nhiều hình thức tổ chức 

như triển lãm, xuất bản phẩm, phục vụ khai thác một cách sáng tạo, hiện đại, phù 

hợp với xu thế phát triển công nghệ thông tin, thu hút được đông đảo nhân dân 

và du khách biết.   

Các hoạt động công bố tài liệu lưu trữ phục vụ công cuộc xây dựng và phát 

triển kinh tế - xã hội phải gắn với yêu cầu, mục đích, đối tượng, thực tiễn tại tỉnh 

và các cơ quan, tổ chức, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tạo điều kiện cho các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có thể tiếp cận với thông tin tài liệu nhanh 

chóng, đáp ứng yêu cầu phục vụ của xã hội. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Phạm vi tài liệu đưa ra công bố 

- Tài liệu hiện đang bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, Trung 

tâm Lưu trữ lịch sử các địa phương, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh và tài liệu, tư 

liệu tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh (trừ những tài liệu có nội dung bí mật nhà 

nước và tài liệu thuộc diện hạn chế sử dụng). 

- Công bố tài liệu lưu trữ trong phạm vi tỉnh Quảng Trị; toàn quốc hoặc 

nước ngoài theo chương trình, kế hoạch của Bộ Nội vụ. 

2. Nội dung tài liệu đưa ra công bố và thời gian thực hiện 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/chi-thi-05-2007-ct-ttg-tang-cuong-bao-ve-phat-huy-gia-tri-tai-lieu-luu-tru-16880.aspx
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- Các tài liệu lưu trữ phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương; giữ gìn bản sắc văn hóa, giáo dục truyền thống lịch sử, bảo 

vệ chủ quyền của dân tộc, địa phương (Theo Phụ lục kèm theo). 

- Ngoài ra, tùy theo yêu cầu thực tế của tỉnh, hàng năm hoặc giai đoạn xây 

dựng bổ sung các nội dung công bố tài liệu lưu trữ khác (nếu có). 

3. Nguồn tài liệu 

Tổ chức thu thập, sưu tầm nguồn tài liệu liên quan đến lịch sử tỉnh Quảng 

Trị từ các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, Trung tâm Lưu trữ lịch sử các địa 

phương, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; tài liệu thuộc nguồn nộp 

lưu và tài liệu hiện lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Trị. 

4. Tổ chức xử lý kỹ thuật, thông tin trước khi đưa ra công bố  

- Biên soạn danh mục tài liệu theo nội dung kế hoạch công bố hàng năm. Trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục tài liệu dự kiến đưa ra công bố. 

- Chỉnh lý, hoàn chỉnh khối lượng tài liệu phục vụ việc công bố. 

- Số hóa tài liệu đã thu thập, sưu tầm theo danh mục tài liệu được phê duyệt. 

- Nếu tài liệu tiếng Hán - Nôm, hoặc tiếng nước ngoài phải biên dịch sang 

Tiếng Việt; xử lý, bổ sung việc sai sót hoặc thiếu thông tin trước khi công bố. 

- Lựa chọn hình thức công bố phù hợp với từng loại hình tài liệu lưu trữ. 

5. Hình thức thực hiện công bố tài liệu 

- Triển lãm, trưng bày tài liệu lưu trữ (cố định hoặc lưu động, online...); 

xuất bản các ấn phẩm như sách, văn kiện (bản cứng và bản mềm); sổ chỉ dẫn 

thành phần, nội dung tài liệu các phông lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh. 

- Xây dựng phim, phóng sự tài liệu, tư liệu, video clip, phát sóng trên các 

kênh truyền hình quốc gia và truyền hình, truyền thanh địa phương.  

- Viết bài quảng bá, công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ đăng trên các báo, 

tạp chí, trang thông tin điện tử của tỉnh, sở ngành. 

- Tổ chức hội thảo, họp báo, tọa đàm về tài liệu lưu trữ. 

- Xây dựng phương thức công bố tài liệu lưu trữ theo hướng sáng tạo, hiện 

đại, phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ thông tin, tích hợp, chia sẻ 

các dữ liệu công bố rộng rãi cả về thời gian, không gian và địa lý. 

6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác công bố tài liệu 

lưu trữ 

- Tổ chức, tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo kỹ năng truyền 

thông, thuyết minh, biên tập bài viết, xây dựng kịch bản nội dung, ứng dụng 

công nghệ thông tin trong việc công bố tài liệu lưu trữ. 

- Tham gia các hội thảo, hội nghị, khảo sát, học tập kinh nghiệm công tác 

công bố trong và ngoài nước. 

7. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động công bố tài liệu 

- Đảm bảo điều kiện để trưng bày, triển lãm công bố tài liệu lưu trữ tại 

Trung tâm lưu trữ tỉnh hoặc khu vực tổ chức triển lãm phù hợp với tình hình 

thực tế địa phương; 
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- Đảm bảo cơ sở vật chất  để tích hợp nội dung, dữ liệu công bố tài liệu lưu 

trữ tỉnh vào Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị nhằm chia sẻ các dữ liệu 

công bố tài liệu lưu trữ tạo thành kho dữ liệu số phục vụ nhu cầu của xã hội và 

của công chúng, phục vụ xây dựng và phát triển đất nước, phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh. 

III. THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến năm 2030. 

2. Kinh phí thực hiện:  

- Ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán hàng năm của Sở, ngành, 

địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành; các kế hoạch, chương trình, dự 

án, đề án có liên quan khác theo quy định của pháp luật.  

- Các nguồn tài trợ, viện trợ quốc tế và huy động xã hội, cộng đồng và các 

nguồn hợp pháp khác (nếu có). 

- Các đơn vị chịu trách nhiệm lập dự toán chi tiết các hoạt động theo kế 

hoạch công bố tài liệu lưu trữ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

1. Sở Nội vụ  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực 
hiện có hiệu quả các nội dung Kế hoạch công bố tài liệu lưu trữ tỉnh Quảng Trị, giai 
đoạn 2022-2030; 

- Phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, các Trung tâm Lưu trữ 

Quốc gia; Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan triển khai các hoạt 

động liên quan việc công bố tài liệu lưu trữ đảm bảo chất lượng, hiệu quả phù 

hợp với mục đích, yêu cầu đề ra; 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí công bố tài liệu 

lưu trữ gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; 

- Chỉ đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh chuẩn bị nội dung, thu thập, sưu 

tầm, thẩm tra tài liệu, tổ chức xử lý kỹ thuật, thông tin, số hóa tài liệu lưu trữ 

trước khi đưa ra công bố; xây dựng kế hoạch chi tiết hàng năm thực hiện Kế 

hoạch giai đoạn 2022-2030. 

- Định kỳ hàng năm, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ về kết quả thực hiện Kế 

hoạch công bố tài liệu lưu trữ theo quy định trước ngày 10 tháng 12 hàng năm. 

2. Văn phòng UBND tỉnh 

- Phối hợp với Sở Nội vụ triển khai kế hoạch công bố tài liệu lưu trữ tỉnh 

Quảng Trị đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

 - Tích hợp, đưa nội dung công bố tài liệu lưu trữ theo kế hoạch lên Cổng 

thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị. 

3. Sở Tài chính:  Phối hợp với Sở Nội vụ lập dự toán kinh phí, thẩm định, 

trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị 

thực hiện kế hoạch công bố tài liệu lưu trữ hàng năm. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông 
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Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các cơ quan báo chí tăng cường công tác 

tuyên truyền, công bố, giới thiệu giá trị của tài liệu lưu trữ của tỉnh trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

5. Sở Văn hóa và Thể thao 

Phối hợp Sở Nội vụ thẩm định các tài liệu đưa ra công bố, triển lãm và thực 

hiện triển lãm khi có nội dung yêu cầu. 

6. Các cơ quan, tổ chức, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác, phối hợp với Sở Nội vụ 

triển khai thực hiện Kế hoạch công bố tài liệu lưu trữ tỉnh Quảng Trị có hiệu quả.  

7. Các cơ quan báo chí, thông tin truyền thông: Báo Quảng Trị, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Cổng Thông tin của 

các cơ quan, tổ chức: Viết bài, đưa tin, xây dựng các chuyên mục để tuyên 

truyền các hoạt động về công bố tài liệu lưu trữ, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ 

tại tỉnh và biểu dương kịp thời những cơ quan, cá nhân thực hiện tốt công tác 

này. 

Trên đây là Kế hoạch công bố tài liệu lưu trữ của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

2022-2030; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, địa phương căn cứ nhiệm 

vụ được phân công triển khai thực hiện đảm bảo theo kê hoạch./. 

------------------------------------------ 

 



PHỤ LỤC 

CÔNG BỐ TÀI LIỆU LƯU TRỮ TỈNH QUẢNG TRỊ, GIAI ĐOẠN 2022 - 2030 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /        /2022 của UBND tỉnh Quảng Trị) 

STT Nội dung thực hiện Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian thực 

hiện 

1 

Xây dựng kế hoạch khảo sát, tổ chức sưu tầm, thu thập 

tài liệu lưu trữ về Lưu trữ lịch sử tỉnh; Sưu tầm, thu 

thập tài liệu quý hiếm của tỉnh Quảng Trị và về Quảng 

Trị. 

Sở Nội vụ  

- Các cơ quan, tổ chức, địa phương 

trong tỉnh; 

- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà 

nước; Các Trung tâm Lưu trữ Quốc 

gia; 

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

Hàng năm 

2 

Xuất bản ấn phẩm Triển lãm: Quảng Trị - dấu ấn lịch 

sử qua tài liệu lưu trữ nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải 

phóng Quảng Trị (1972-2022) 

Sở Nội vụ (Trung 

tâm Lưu trữ lịch 

sử tỉnh) 

- Trung tâm lưu trữ Quốc gia 4, Cục 

Văn thư và Lưu trữ Nhà nước 

- Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; Thông tin và Truyền thông; Tài 

chính; UBND thành phố Đông Hà; 

- Văn phòng UBND tỉnh 

- Đài Phát thanh và Truyền hình; Báo 

Quảng Trị 

Năm 2022 

3 
Tuyên truyền 50 năm ngày Thủ tướng Phi Đen Castro 

thăm Khu vực Vĩnh Linh (1973-2023) 
Sở Nội vụ  

- UBND huyện Vĩnh Linh 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

Năm 2023 

4 
Triển lãm: Địa giới hành chính Quảng Trị qua tài liệu 

lưu trữ. 
Sở Nội vụ  

- Các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, 

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Sở Thông tin và Truyền thông 

Năm 2024 
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- Đài Phát thanh và Truyền hình 

Quảng Trị 

- Sở Tài chính 

5 

Công bố tài liệu lưu trữ: Khu vực Vĩnh Linh - Tổ chức 

và hoạt động của Ủy ban hành chính từ 1955-1976; Hệ 

thống quyết định của UBHCKV 

Sở Nội vụ  
- UBND huyện Vĩnh Linh 

- Sở Tài chính 
Năm 2025 

6 
Công bố tài liệu lưu trữ: Bầu cử HĐND các cấp, từ 

năm 1945-2025 
Sở Nội vụ 

- Các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, 

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước 

- Văn phòng UBND tỉnh, Văn 

phòng HĐND tỉnh 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Sở Thông tin và Truyền thông 

- Sở Tài chính 

- Các Sở ngành cấp tỉnh 

Năm 2026 

7 

Xuất bản Ấn phẩm: Tổ chức bộ máy chính quyền các 

huyện, thành phố, thị xã qua tài liệu lưu trữ (1945-

2030). 

Sở Nội vụ  

- Các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, 

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước 

- Sở Tài chính 

- UBND các huyện, thành phố, thị 

xã 

Năm 2027 

8 

Tuyên truyền, công bố tài liệu lưu trữ: Quảng Trị 60 

năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 

tài liệu lưu trữ (1969-2029) 

Sở Nội vụ  

- Các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, 

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước 

- Sở Tài chính 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

- Sở Thông tin và Truyền thông 

- Đài Phát thanh và Truyền hình 

Quảng Trị 

Năm 2028 
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9 
Trưng bày, công bố tài liệu lưu trữ: Quảng Trị 40 năm 

đổi mới và phát triển qua tài liệu lưu trữ (1989-2029) 
Sở Nội vụ  

- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Sở Tài chính 

- Sở Văn hóa và Thể thao và DL 

- Sở Thông tin và Truyền thông 

- Đài Phát thanh và Truyền hình 

Quảng Trị 

Năm 2029 

10 
Tuyên truyền, công bố tài liệu lưu trữ: 200 năm danh 

xưng Quảng Trị (1831-2031) 
Sở Nội vụ  

- Các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, 

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước 

- Sở Tài chính 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

- Sở Thông tin và Truyền thông 

- Đài Phát thanh và Truyền hình 

Quảng Trị 

Năm 2030 
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