
                 UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ  DU LỊCH  Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
  

Số:  954/SVHTTDL-QLDSVH Đồng Tháp,  ngày 17  tháng 8  năm 2017 

V/v tổ chức triển lãm bản đồ, tư liệu “Hoàng 

Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng 

chứng lịch sử và pháp lý” và “Lịch sử hình 

thành Đồng Tháp qua tài liệu lưu trữ trước 

năm 1975” 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, thành phố 

 Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND, ngày 24 tháng 2 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân Tỉnh về việc tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường 

Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tỉnh Đồng Tháp năm 2017;  

Thực hiện Công văn số 253/UBND-KGVX, ngày 16 tháng 6 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc chuyển giao nội dung triển lãm “Lịch sử hình 

thành Đồng Tháp qua tài liệu lưu trữ trước năm 1975”  để Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch lưu giữ, khai thác hiệu quả. 

Hiện nay, 02 bộ tài liệu được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh. Nhằm phát huy giá 

trị của tài liệu nêu trên từ nay đến những năm tiếp theo, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ chức 

triển lãm tại địa phương để tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo người dân, góp 

phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân 

trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam nói chung, của biển 

đảo và của tỉnh Đồng Tháp nói riêng thông qua các sử liệu được công bố. 

Nội dung triển lãm: 

- Bộ sưu tập “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng 

lịch sử và pháp lý”  gồm: 140 ảnh, tài liệu và hiện vật. 

- Bộ sưu tập “Lịch sử hình thành Đồng Tháp qua tài liệu lưu trữ trước năm 

1975” gồm: 114 ảnh tư liệu hiện vật đã được in hamlet thành 37 pa nô lớn, kích 

thước 200
cm  

x 220
cm

. 

Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có nhu cầu phối hợp tổ 

chức triển lãm 02 bộ sưu tập trên, đề nghị liên hệ trao đổi trực tiếp với Bảo tàng 

Tỉnh, qua số điện thoại: 0122.851342 hoặc bằng văn bản theo địa chỉ: số 226, 

Nguyễn Thái Học, phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp./. 
Nơi nhận:                       
- Như trên; 

- Bảo tàng Tỉnh; 

- Lưu: VT, QLDSVH.      
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Nguyễn Hữu Lý 
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