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KẾ HOẠCH 

Phối hợp tổ chức Triển lãm "Quảng Trị - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ” 

 

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm gải phóng tỉnh Quảng Trị (1972 - 2022) và các 

ngày lễ lớn của tỉnh trong năm 2022, UBND tỉnh ban hành kế hoạch phối hợp 

với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ tổ chức Triển lãm “Quảng Trị 

- Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ” với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Giới thiệu rộng rãi những tài liệu, tư liệu lưu trữ quý, hiếm về những mốc 

lịch sử quan trọng của tỉnh Quảng Trị trong tiến trình lịch sử dựng nước, giữ nước 

và xây dựng, phát triển đất nước; giới thiệu và tôn vinh các giá trị truyền thống, lịch 

sử của tỉnh, qua đó thể hiện tình cảm, đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các thế 

hệ cha ông đã có công trong công cuộc chiến đấu, xây dựng và phát triển tỉnh 

Quảng Trị; khơi dậy lòng tự hào của người dân Quảng Trị đối với truyền thống lịch 

sử, văn hóa và cách mạng hào hùng của quê hương để quyết tâm xây dựng, phát 

triển Quảng Trị trong những năm tiếp theo. 

- Tạo điểm nhấn sinh hoạt lịch sử, văn hóa phục vụ công chúng nhân dịp kỷ 

niệm các ngày lễ lớn của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

 - Nội dung trưng bày triển lãm phải có tính khái quát cao, phản ánh được 

những dấu ấn lịch sử quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của vùng đất 

Quảng Trị, những biến đổi về địa giới hành chính tỉnh Quảng Trị qua các thời kỳ; 

những đóng góp của tỉnh Quảng Trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; 

những thành tựu, kết quả tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - 

xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Quảng Trị từ khi giải phóng đến nay. 

- Các bản sao tài liệu, tư liệu, hình ảnh trưng bày phải được lựa chọn kỹ 

lưỡng, nội dung bố cục chặt chẽ, đảm bảo tính lịch sử, khoa học, tính thẩm mỹ 

và phù hợp với chủ đề triển lãm. 

- Hình thức trưng bày phải hài hoà, sinh động, hấp dẫn,đảm bảo tính thẩm mỹ, 

phù hợp, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân, du khách đến tham quan, 

tạo ra khí thế phấn khởi, sức mạnh đoàn kết, phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng quê hương Quảng Trị phát triển nhanh 

và bền vững; đồng thời phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đơn vị chủ trì 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ và UBND tỉnh Quảng Trị. 
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2. Qui mô tổ chức  

Cấp tỉnh. 

3. Chủ đề triển lãm  

“Quảng Trị - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ” 

4. Thời gian và địa điểm tổ chức triển lãm 

a) Thời gian Triển lãm: 05 ngày, từ ngày 28/4/2022 đến ngày 02/5/2022.  

b) Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Trị (Khu vực 

bên trái Quảng trường Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh, tiếp giáp Quốc lộ 9). 

5. Nội dung triển lãm 

Triển lãm trưng bày khoảng 250 bản sao tài liệu lưu trữ quý, hiếm, gồm: Bản 

scan Châu bản, phiên bản tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn, tư liệu, bản đồ, họa đồ, 

tài liệu hành chính về lịch sử tỉnh Quảng Trị đang được bảo quản tại các Trung 

tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu 

trữ lịch sử tỉnh và các sở, ngành của tỉnh Quảng Trị có liên quan, được bố cục 

thành 3 phần chính: 

Phần 1: Những dấu mốc lịch sử về địa giới hành chính của tỉnh Quảng Trị 

qua các thời kỳ. 

Phần 2: Quảng Trị - Những dấu mốc lịch sử trong kháng chiến bảo vệ Tổ 

quốc (Kháng chiến chống Pháp; Kháng chiến chống Mỹ: Nỗi đau chia hai miền 

Nam Bắc; Khát vọng thống nhất Non sông; Sức sống mãnh liệt từ lòng đất; 

Thành Cổ Quảng Trị - Vang mãi bản hùng ca; Khát vọng Hòa bình). 

Phần 3: Quảng Trị - Xây dựng và phát triển (Từ khi giải phóng đến nay). 

6. Hình thức triển lãm 

Tài liệu triển lãm được thiết kế mỹ thuật trên pano có kích thước 80cm 

x120 cm; pano khung xương sắt, mặt triển lãm là chất liệu tranh kính, có hệ 

thống chiếu sáng tự động vào ban đêm, đảm bảo điều kiện triển lãm ngoài trời. 

7. Tổ chức Lễ khai mạc triển lãm 

a) Thời gian khai mạc 

Dự kiến vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2022 

b) Thành phần tham dự triển lãm  

- Tổng số đại biểu: Khoảng 100 đại biểu, gồm có: 

+ Đại biểu Trung ương: Đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ; Cục Văn thư và Lưu 

trữ nhà nước; Các Trung tâm Lưu trữ quốc gia. 

+ Đại diện Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử của một 

số tỉnh, thành phố. 

+ Đại biểu tỉnh: Thường trực Tỉnh ủy; HĐND, UBND; UBMT Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh Quảng Trị; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch HĐND, 

UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND và 

Phòng Nội vụ huyện, thành phố, thị xã; các nhà nghiên cứu lịch sử, nhà khoa học… 

+ Phóng viên của tỉnh và Trung ương. 
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- Đại diện học sinh, đoàn viên tham gia (do Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh 

đoàn bố trí). 

c) Chương trình Lễ khai mạc 

- Ổn định tổ chức; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Phát biểu của Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị; 

- Phát biểu của Lãnh đạo Bộ Nội vụ; 

- Cắt băng khai mạc triển lãm: Mời đại diện Lãnh đạo Trung ương, Lãnh 

đạo tỉnh cắt băng khai mạc (dự kiến 5 đến 7 đồng chí). 

- Tham quan triển lãm tài liệu lưu trữ. 

III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 

a) Xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức. 

b) Chỉ đạo các Trung tâm Lưu trữ quốc gia, các đơn vị liên quan cung cấp bản 

sao tài liệu, hình ảnh liên quan đến nội dung triển lãm (khảo sát, thống kê, lựa chọn, 

lập danh mục tài liệu, hình ảnh, chỉnh sửa tài liệu, chú thích, hiệu đính chú thích 

thông tin tài liệu đưa ra triển lãm). 

- Chỉ đạo Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV thực hiện thiết kế triển lãm, in ấn, 

thi công, trưng bày triển lãmtại Khu vực Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh 

Quảng Trị; Cử cán bộ trực thuyết minh khai mạc và các công việc phụ trợ khác 

có liên quan để tổ chức triển lãm. 

b) Chịu trách nhiệm về nội dung, bố cục, thiết kế triển lãm theo danh mục 

UBND tỉnh Quảng Trị và Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã thống nhất lựa chọn. 

c) Kiểm tra, phê duyệt nội dung, thiết kế và thi công triển lãm. 

d) Phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch và các đơn vị liên quan tại tỉnh trong quá trình thi công triển lãm, tổ chức lễ 

khai mạc và trong thời gian triển lãm tại tỉnh. 

đ)Thực hiện số hóa tài liệu đưa ra triển lãm và bàn giao toàn bộ tài liệu đưa 

ra triển lãm cho Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Quảng Trị sử dụng lâu dài.  

e) Cung cấp danh sách khách mời liên quan tham dự Lễ khai mạc triển lãm.  

g) Chuẩn bị bài phát biểu chào mừng triển lãm của Lãnh đạo Bộ Nội vụ. 

2. Sở Nội vụ  

a) Chịu trách nhiệm làm đầu mối liên hệ, hướng dẫn các đơn vị triển khai 

thực hiện kế hoạch và các nội dung liên quan đảm bảo Lễ khai mạc và tổ chức 

Triển lãm thành công, an toàn, tiết kiệm. 

b) Tham mưu UBND tỉnh thiết kế chương trình sự kiện và tổ chức Lễ khai 

mạc triển lãm theo Kế hoạch này; chuẩn bị bài diễn văn cho Lãnh đạo UBND 

tỉnh trình bày tại Lễ khai mạc. 

c) Phối hợp Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan rà soát, lựa chọn các tài liệu, 



4 
 

 

hình ảnh lưu trữ tại tỉnh có liên quan đến chủ đề triển lãm (Kèm theo chú thích tài liệu) 

trình UBND tỉnh phê duyệt để cung cấp cho Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV.  

d) Chỉ đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tham mưu thực hiện các nội dung: 

+ Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ khai mạc triển lãm và thời gian tổ 

chức triển lãm; Phối hợp với các đơn vị liên quan đón tiếp khách về dự Lễ. 

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp kinh phí thực hiện các nội dung 

triển lãm thuộc tỉnh phụ trách gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

+ Phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV và các đơn vị liên quan thực 

hiện các nội dung liên quan đến triển lãm. 

đ) Tham mưu UBND tỉnh tổ chức đón tiếp đại diện Bộ Nội vụ, Cục Văn 

thư và Lưu trữ nhà nước, các Trung tâm Lưu trữ quốc gia, Trung tâm Lưu trữ 

lịch sử một số tỉnh về tham dự triển lãm. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chỉ đạo Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh: Phối hợp với Báo Quảng 

Trị và các đơn vị liên quan lựa chọn, cung cấp tài liệu, hình ảnh lưu trữ tại tỉnh liên 

quan đến chủ đề triển lãm và nội dung triển lãm của Phần 3: Quảng Trị - Xây dựng 

và phát triển (Từ năm 1972 đến nay) cho Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV (Kèm 

theo chú thích tài liệu). Cử hướng dẫn viên phối hợp với Trung tâm Lưu trữ 

quốc gia IV thuyết minh triển lãm. 

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh: Chuẩn bị điều kiện cơ sở vật 

chất, bố trí địa điểm trong thời gian thiết kế thi công (dự kiến trong thời gian 10 

ngày trước ngày khai mạc), tổ chức lễ khai mạc và trong thời gian diễn ra triển lãm.  

- Lập dự trù kinh phí triển lãm thuộc các nội dung phụ trách, gửi Sở Nội vụ (Trung tâm 

Lưu trữ lịch sử) tổng hợp. 

- Giới thiệu khách mời là các nhà nghiên cứu lịch sử, nhà khoa học tham dự 

khai mạc triển lãm. 

4. Văn phòng UBND tỉnh  

Phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung: 

+ Triển khai, thực hiện Kế hoạch tổ chức triển lãm. 

+ Tổ chức khai mạc triển lãm; phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị bài diễn 

văn của Lãnh đạo tỉnh trình bày tại buổi Lễ khai mạc. 

+ Đón tiếp đại biểu Trung ương, Bộ ngành, các tỉnh về tham dự triển lãm. 

5. Sở Tài chính 

Phối hợp, hướng dẫn các đơn vị liên quan lập dự trù kinh phí; cân đối bố trí 

ngân sách đối với các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện theo kế hoạch này; Thẩm 

định kinh phí thực hiện, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông  

Chủ trì, tổ chức hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở 

trên địa bàn tỉnh thông tin, tuyên truyền nội dung và các hoạt động trước, trong 

và sau cuộc triển lãm. 

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị 
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- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan 

thực hiện tuyên truyền kế hoạch và quá trình tổ chức triển lãm. Cử phóng viên 

đưa tin, phản ánh về các hoạt động của cuộc triển lãm. 

- Cung cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các hình ảnh, tài liệu liên 

quan đến cuộc triển lãm của tỉnh hiện đang lưu giữ tại đơn vị.   

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan xây dựng Video clip trình chiếu phục vụ nhân dân trước, trong và sau thời 

gian tổ chức sự kiện kỷ niệm. 

8. Sở Y tế 

Có phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; 

đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian diễn ra triển lãm; bố 

trí trực cấp cứu tại buổi Lễ khai mạc. 

9. Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn 

Huy động học sinh và đoàn thanh niên tham dự triển lãm. 

10. UBND thành phố Đông Hà  

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin chủ động tổ chức tuyên truyền cổ 

động trực quan (pano quảng cáo, tuyên tryền) về triển lãm trên một số tuyến 

đường trong thành phố Đông Hà theo phân cấp quản lý. 

- Tập trung chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị xanh, 

sạch, đẹp trên các tuyến phố đặc biệt là các khu vực diễn ra triển lãm. 

11. Công an tỉnh 

Có phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống 

cháy nổ trước, trong và sau triển lãm. 

12. Công ty Điện lực Quảng Trị  

Đảm bảo nguồn điện phục vụ Lễ khai mạc triển lãm và trong suốt thời gian 

triển lãm (05 ngày). 

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị lập kế hoạch, phân công công việc và kinh phí chuẩn bị các 

nội dung theo Kế hoạch này: Hoàn thành trước ngày 15/3/2022. 

2. Trình UBND phê duyệt nội dung, thiết kế triển lãm; Thống nhất danh 

mục tài liệu triển lãm: Hoàn thành trước ngày 20/3/2022. 

3. Tổng hợp dự toán kinh phí các nội dung thuộc tỉnh thực hiện gửi Sở Tài 

chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt: Hoàn thành trước ngày 

20/3/2022. 

4. Thiết kế thi công triển lãm: Từ ngày 20/3/2022 đến ngày 20/4/2022. 

5. Thi công tại địa điểm triển lãm: Từ  ngày 17/4/2022 đến ngày 27/4/2022 

6. Báo cáo UBND tỉnh các nội dung chuẩn bị Lễ khai mạc triễn lãm và tổ 

chức triễn lãm: Hoàn thành trước ngày 05/4/2022. 

7. Kiểm tra các nội dung tổ chức Lễ khai mạc và triển lãm: Trước ngày 

22/4/2022. 
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8. Tổ chức Lễ khai mạc và triển lãm: Từ ngày 28/4/2022 đến ngày 02/5/2022. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước: Chịu trách nhiệm thực hiện những nội 

dung do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phụ trách tại điểm 1, Mục IV, gồm: 

Chuẩn bị tài liệu, thiết kế, thực hiện thi công trưng bày triển lãm và các nội dung 

liên quan khác.  

2. Nguồn kinh phí của tỉnh thực hiện những nội dung do tỉnh phụ trách, gồm: 

Chi phí tổ chức khai mạc triển lãm; đón tiếp đại biểu, khách mời, báo chí; cung 

cấp bản sao tài liệu triển lãm của Phần 3: Quảng Trị - Xây dựng và phát triển (Từ 

năm 1972 đến nay); chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất để trưng bày triển lãm; 

công tác tuyên truyền trước, trong và sau thời gian triển lãm; phối hợp với Cục 

Văn thư và Lưu trữ nhà nước thuyết minh triển lãm; bảo vệ tài liệu trong thời 

gian triển lãm và một số chi phí khác. 

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức Triển lãm “Quảng Trị - Dấu ấn lịch 

sử qua tài liệu lưu trữ”; trong quá trình tổ chức thực hiện có vấn đề phát sinh, 

vướng mắc, đề nghị các đơn vị, địa phương có liên quan báo cáo kịp thời về Sở 

Nội vụ tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ; 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND, UBMTTQVN tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; 

- Báo Quảng Trị, Đài PT-TH tỉnh, 

- UBND thành phố Đông Hà; 

- Công An tỉnh, Tỉnh đoàn; 

- Công ty Điện lực Quảng Trị; 

- Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, VX(T), NC(Y). 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Nam 
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