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KẾ HOẠCH 
Xây dựng hồ sơ khoa học di tích năm 2022

Căn cứ Thông báo số 1046/TB-SVHTTDL ngày 13/6/2022 của Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về việc “Thông báo danh mục di tích xây dựng hồ sơ xếp hạng 
năm 2022”. Bảo tàng tỉnh Hải Dương xây dựng Kế hoạch lập hồ sơ khoa học xếp 
hạng di tích năm 2022 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích nhằm xác lập cơ sở pháp lý để quản lý, bảo 

tồn và phát huy giá trị của di tích trên địa bàn tỉnh. 
- Xác định trách nhiệm của từng cấp trong bảo vệ và phát huy giá trị của di tích;
- Góp phần huy động mọi nguồn lực để trùng tu, tôn tạo di tích nhằm thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
- Nâng cao nhận thức trong việc tuyên truyền, quảng bá, giáo dục truyền thống 

cách mạng, lịch sử, văn hóa cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
2. Yêu cầu
- Xác định đúng đối tượng lập hồ sơ theo kết quả thẩm định tại Thông báo 

số 1046/TB-SVHTTDL ngày 13/6/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Hải Dương.

- Đảm bảo tính xác thực, cập nhật, toàn diện và khách quan khi tiến hành lập 
hồ sơ di tích.

- Công tác lập hồ sơ khoa học và hồ sơ pháp lý phải được thực hiện theo đúng 
quy trình và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của Luật Di sản văn hóa và 
Thông Tư 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 về xếp hạng di tích. 

II. NỘI DUNG XÂY DỰNG HỒ SƠ XẾP HẠNG DI TÍCH
1. Đối tượng xây dựng hồ sơ khoa học
- 10 di tích xây dựng hồ sơ xếp hạng cấp tỉnh tại 10 xã, phường trên địa bàn 

08 huyện,thị xã, thành phố thuộc địa bàn tỉnh Hải Dương (có danh sách các di tích 
đủ điều kiện kèm theo).



2. Thành phần tham gia 
- Cán bộ trong đoàn khảo sát lập hồ sơ xếp hạng di tích của Bảo tàng tỉnh, đại 

diện phòng VHTT các huyện, thành phố nơi có di tích; 
- Đại diện lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn; cán bộ văn hóa, địa chính; cơ 

sở thôn (KDC), các tổ chức đoàn thể, ban quản lý di tích; các cụ cao niên hiểu biết 
về lịch sử, phong tục tập quán truyền thống địa phương và di tích có trách nhiệm 
cung cấp thông tin tư liệu có liên quan đến nội dung khảo sát lập hồ sơ khoa học 
(bản đồ địa chính, thần tích thần phả, sắc phong, bia ký, câu đối, đại tự, các tư liệu 
đã được nghiên cứu và công bố trên sách, báo chí, tạp chí, công trình nghiên cứu 
khoa học….).

3. Cách thức tiến hành xây dựng hồ sơ khoa học
- Họp triển khai tại di tích.
- Thu thập các tài liệu có liên quan đến di tích.
- Xây dựng đề cương điền dã, khảo sát, lập hồ sơ di tích.
- Triển khai, phân công nhiệm vụ cho cán bộ tham gia lập hồ sơ khoa học.
4. Phương pháp lập hồ sơ khoa học
- Điền dã, khảo sát thực tế, phỏng vấn, ghi âm, ghi chép, chụp ảnh, đo vẽ,... 

thu thập thông tin tại di tích.
- Nghiên cứu sưu tầm tư liệu, tài liệu tại các cơ quan lưu trữ địa phương và 

Trung ương để phục vụ công tác lập hồ sơ khoa học cho di tích. 
- Tiến hành phân tích đối chiếu, so sánh, đánh giá, tổng hợp các tư liệu liên quan.
- Thông qua Hội đồng khoa học mở rộng (gồm thành viên Hội đồng khoa học 

Bảo tàng tỉnh; mời đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 
UBMTTQ tỉnh; Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), Phòng Quản lý di sản văn hóa... đọc 
tham gia góp ý vào hồ sơ di tích;

5. Hồ sơ khoa học bao gồm
(Theo hướng dẫn Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 

2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) gồm:
- Đơn đề nghị xếp hạng di tích;
- Lý lịch di tích;
- Bản dập, dịch văn bia, câu đối, đại tự và các tài liệu Hán Nôm hoặc tài liệu 

bằng các loại ngôn ngữ khác có ở di tích;
- Tập ảnh khảo tả di tích, hiện vật thuộc di tích;
- Bản vẽ kỹ thuật;
- Bản thống kê hiện vật thuộc di tích;
- Biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích;



- Bản đồ vị trí và chỉ dẫn đường đến di tích;
- Tờ trình về việc xếp hạng di tích.
III. TỔ CHỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Tổ chức thực hiện
     (Có Bảng phân công thực hiện kèm theo)
2. Thời gian
- Từ 15 - 26/6/2022: Họp triển khai, gửi kế hoạch đến phòng Văn hóa - Thông 

tin 08 huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường nơi có di tích được lập hồ sơ 
để chuẩn bị sắp xếp thời gian, tư liệu và con người phục vụ công tác khảo sát thu 
thập tư liệu tại thực địa.

- Từ 27/6 - 11/8/2022: Tiến hành điền dã khảo sát khai thác, đo vẽ, chụp ảnh, 
thống kê cổ vật, di vật, đạc họa,... tại di tích và cơ quan có liên quan.

- Từ 12/8 - 15/10/2022: Hoàn thiện tư liệu hồ sơ di tích: (bảng thống kê hiện 
vật, Hán nôm, bản vẽ kiến trúc, chụp ảnh khảo tả di tích, sơ đồ đường đến theo Thông 
tư 09 của Bộ VHTTDL).

- Từ 16/10 - 30/10/2022: Thực hiện ký khoanh vùng tại các di tích.

- Từ 31/10 - 15/11/2022: Ký kết tại các sở, ban, ngành.

- Từ 16/11 - 20/11/2022: Trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Từ 21/11 - 30/11/2022: Họp hội đồng khoa học.

- Tháng 12/ 2022: Tham mưu cho Sở VHTTDL trình UBND tỉnh ra quyết định 
xếp hạng di tích năm 2022.  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Trích từ nguồn kinh phí Nhà nước cấp cho Bảo tàng tỉnh năm 2022.
Trên đây là Kế hoạch lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương năm 2022. Giám đốc Bảo tàng đề nghị các đồng chí được phân công triển 
khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc sẽ tiếp 
tục điều chỉnh./.

 Nơi nhận:
 - Sở VHTTDL (để b/c);
 - Giám đốc và PGĐ Bảo tàng (để chỉ đạo);
 - Phòng VHTT, UBND các xã, phường có di tích lập hồ sơ xếp hạng 
(để phối hợp chỉ đạo và thực hiện);

 - Phòng BTDT;                                         để       
 - Các thành viên tham gia lập HSDT;    thực hiện
 - Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

        Nguyễn Thị Huê
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