
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  524  /KH-SNN Cao Bằng, ngày 13 tháng 03 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Sưu tầm tài liệu biên soạn Lịch sử truyền thống Ngành  

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng (1950-2020) 

 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 47-HD/BTGTU, ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng nghiên cứu, biên soạn, thẩm định và xuất bản lịch 

sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống;  

Căn cứ Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Tỉnh ủy Cao 

Bằng nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm lịch sử Đảng bộ địa 

phương, lịch sử truyền thống ngành giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Thông báo số 1758-CV/VPTU, ngày 24 tháng 11 năm 2022 của 

Văn phòng Tỉnh uỷ Cao Bằng thông báo kết luận cuộc họp Tỉnh uỷ về bổ sung 

việc nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các công trình lịch sử truyền thống 

ngành ngoài lộ trình Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ; 

Căn cứ Công văn số 937-CV/BTGTU ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc xuất bản các công trình lịch sử truyền thống ngành 

ngoài lộ trình Đề án số 02-ĐA/TU; 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch tổ chức sưu 

tầm tài liệu biên soạn Lịch sử truyền thống Ngành Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Cao Bằng (gọi tắt là Lịch sử ngành Nông nghiệp), cụ thể như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Sưu tầm, thu thập khai thác tư liệu có giá trị lịch sử qua các thời kỳ từ khi 

thành lập ngành đến nay, từ các Trung tâm lưu trữ của Trung ương, của tỉnh và 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để cung cấp cho Ban 

biên soạn theo kế hoạch và tiến độ nghiên cứu, biên soạn Lịch sử truyền thống 

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng.  

2. Yêu cầu 

- Xác định nguồn tài liệu lưu trữ có giá trị lịch sử cần sưu tầm từ các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. 

- Tổ chức sưu tầm, khai thác theo các nhóm tài liệu: Tư liệu thành văn, tư 

liệu sống được hình thành trong lịch sử theo thời gian, không gian, địa điểm phát 

hành. 
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- Việc khai thác, sưu tầm tài liệu phải đảm bảo khoa học, khách quan, trung 

thực, chính xác và đúng quy trình hướng dẫn. 

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Nội dung: 

- Khảo sát thu thập thông tin, nguồn tư liệu thành văn tại các cơ quan, đơn 

vị địa phương, cụ thể: 

+ Nhóm tài liệu về liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy 

chính quyền địa phương, của Ngành Nông nghiệp và PTNT qua các thời kỳ lịch 

sử. 

+ Nhóm tài liệu về các văn bản của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban 

nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan. 

- Tìm hiểu, tiếp cận phỏng vấn khai thác thông tin từ các đồng chí nguyên 

là Lãnh đạo tỉnh, ngành qua các thời kỳ. 

- Khảo sát tư liệu dưới dạng băng, đĩa, ảnh, sách... 

2. Thời gian, tiến độ thực hiện: 

Tập trung sưu tầm, thu thập những nhóm tài liệu sau đây: 

TT Nội dung sưu tầm, khai thác 
Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện 

Địa điểm sưu 

tầm (dự 

kiến) 

Phân công 

thực hiện 

I Nhóm 1    

1 

Quyết định thành lập ngành, Quyết 

định thay đổi tên ngành qua các 

thời kỳ 

Tháng 3, 

4/2023 

Trung tâm 

lưu trữ tỉnh 

Ban sưu tầm, 

Phòng Tổ chức 

cán bộ 

2 
Các Quyết định bổ nhiệm cán bộ 

Lãnh đạo quản lý ngành 
Tháng 3, 

4/2023 

Trung tâm 

lưu trữ tỉnh 

Ban sưu tầm, 

Phòng Tổ chức 

cán bộ 

3 
Các Văn bản về tổ chức bộ máy 

của địa phương, đơn vị 
Tháng 3, 

4/2023 

Trung tâm 

lưu trữ tỉnh 

Ban sưu tầm, 

Phòng Tổ chức 

cán bộ 

II Nhóm 2    

1 

Các Văn kiện đại hội đảng bộ và 

hội nghị ban chấp hành đảng bộ 

tỉnh qua các thời kỳ 

Tháng 4, 

5/2023 

Văn phòng 

Tỉnh uỷ 

Ban sưu tầm, 

Phòng kế 

hoạch tài chính 

2 

Các NQ chuyên đề về nông nghiệp 

nông dân, nông thôn; Quyết định, 

thông báo, chương trình, kế hoạch 

của BCH đảng bộ 

Tháng 4, 

5/2023 

Văn phòng 

Tỉnh uỷ 

Ban sưu tầm, 

Phòng kế 

hoạch tài chính 
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TT Nội dung sưu tầm, khai thác 
Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện 

Địa điểm sưu 

tầm (dự 

kiến) 

Phân công 

thực hiện 

3 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

về kế hoạch phát triển ngành nông 

nghiệp; Nghị quyết về chính sách 

phát triển ngành 

Tháng 4, 

5/2023 

Văn phòng 

HĐND 

Ban sưu tầm, 

Phòng kế 

hoạch tài chính 

4 

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, 5 năm, 

10 năm, hàng năm của HĐND, 

UBND, uỷ ban mật trận tổ quốc 

tỉnh và các đoàn thể chính trị xã 

hội 

Tháng 4, 

5/2023 

Văn phòng 

UBND 

Ban sưu tầm, 

Phòng kế 

hoạch tài chính 

5 

Các Quy hoạch phát triển ngành; 

Kế hoạch ngắn hạn, trung hạn (5 

năm) về phát triển ngành 

Tháng 4, 

5/2023 

Văn phòng 

UBND 

Ban sưu tầm, 

Phòng kế 

hoạch tài chính 

6 
Tài liệu lịch sử đảng bộ, lịch sử 

truyền thống của tỉnh đã xuất bản 
Tháng 4, 

5/2023 
TT lưu trữ Ban sưu tầm 

III Nhóm 3    

1 

Hồi ký, sổ ghi chép, những bài 

báo, tạp chí của các đồng chí 

nguyên là lãnh đạo tỉnh, ngành qua 

thời kỳ cách mạng, nhân chứng 

lịch sử 

Tháng 6  Ban sưu tầm 

2 
Phỏng vấn trực tiếp các nhân 

chứng lịch sử Tháng 6 
Địa điểm phù 

hợp  
Ban sưu tầm 

3 
Khai thác tư liệu dưới dạng băng 

đĩa, ảnh, bản đồ, sơ đồ... Tháng 6  Ban sưu tầm 

 

3. Kinh phí thực hiện:  

- Kinh phí tổ chức, sưu tầm khai thác tư liệu Lịch sử ngành nông nghiệp 

được lấy từ nguồn ngân sách cấp và nguồn xã hội hóa sau khi được phê duyệt 

duyệt dự toán chi theo quy định hiện hành. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Sưu tầm: Chịu trách nhiệm phân công các thành viên, tổ chức sưu 

tầm, khai thác tư liệu kịp thời, đầy đủ đáp ứng yêu cầu cho việc nghiên cứu, biên 

soạn cuốn Lịch sử ngành Nông nghiệp đảm bảo thời gian, tiến độ đề ra.  
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2. Phòng Tổ chức cán bộ:  

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện các nội dung theo phân 

công nhiệm vụ từ khi bắt đầu sưu tầm tài liệu, biên soạn đến khi hoàn thành in 

ấn và xuất bản, nộp lưu... theo đúng quy định. 

- Phối hợp với Ban Biên soạn, Ban sưu tầm thực hiện các nhiệm vụ theo 

quy định. 

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

lập dự toán kinh phí sưu tầm tài liệu, đảm bảo kịp thời chi trả cho các đối tượng, 

cá nhân, tổ chức khi đến khai thác tài liệu.  

4. Văn phòng Sở: Chủ trì, phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - 

Tài chính chuẩn bị cơ sở vật chất trang, thiết bị cần thiết cho việc bảo quản, lưu 

trữ tài liệu đã sưu tầm khai thác được. 

5. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao phối hợp thực hiện Kế hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức sưu tầm tài liệu xuất bản cuốn "Lịch sử 

truyền thống Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng)". 

Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo sẽ tiếp tục bổ sung điều chỉnh 

cho phù hợp với tình hình thực tế để hoàn thành cuốn Lịch sử ngành Nông 

nghiệp đảm bảo đúng tiến độ, có chất lượng, hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Sở Nội vụ; 

- Đảng uỷ, Ban giám đốc Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 
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