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Kính gửi:       

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện, thành phố; 

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 

02/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Chương trình số hóa Di sản 

văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị có 

liên quan xây dựng, triển khai kế hoạch số hóa, cập nhật dữ liệu và báo cáo định 

kỳ về các hoạt động liên quan đến Chương trình số hóa trên địa bàn tỉnh đảm 

bảo thực hiện hiệu quả; thực hiện kế hoạch số hóa theo tiêu chuẩn kỹ thuật 

chung do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, hướng dẫn; Tổ chức sử 

dụng, khai thác các phần mềm dùng chung đảm bảo đồng bộ, thống nhất và khả 

năng cập nhật dữ liệu trên cơ sở dữ liệu tập trung của Trung ương; số hóa và 

ứng dụng các nền tảng số hồ sơ khoa học, tư liệu đối với di tích cấp tỉnh, các di 

sản văn hóa phi vật thể trong danh mục kiểm kê có giá trị đặc sắc có nguy cơ bị 

mai một, các di sản tư liệu, các hiện vật, nhóm cổ vật, cổ vật quý hiếm, có giá trị 

tiêu biểu tại Bảo tàng tỉnh…  

2. Giao Sở Tài chính cấn đối, đề xuất kinh phí thực hiện các nhiệm vụ số 

hóa, bảo đảm theo kế hoạch, mục tiêu, tiến độ đề ra. 

 3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan phát thanh, 

truyền hình, báo địa phương có chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về công 

tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày , tuyên truyền di sản văn hóa của các 

dân tộc; tuyên truyền vận động các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực di sản và lĩnh vực có liên quan tham gia đóng góp nguồn lực, ủng hộ vật 

chất để triển khai số hóa di sản trên địa bàn tỉnh.  



4. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, thực hiện kế hoạch số 

hóa theo đúng quy định, thực hiện báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch theo quy định. . 

 

           (Gửi kèm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, theo nội dung công văn 

này)./. 

 
Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Như kg; 

- CV: VX3; 

- VT (H-            b). 

 

TL.CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hạnh 
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